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A. CONCEITOS, DEFINIÇÕES E MEDIÇÕES 
ESTATÍSTICAS  
 

A.1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
O turismo, fenómeno complexo que afecta a vida de milhões de pessoas em todo o 
mundo, permite-nos múltiplas abordagens, sob o ponto de vista sociológico, cultural, 
geográfico, económico, psicológico e tecnológico.  
 
Cada uma destas disciplinas estuda o turismo conforme a sua perspectiva, entendendo-o 
e conferindo-lhe uma abordagem multidimensional, pois nenhuma delas, isoladamente, 
poderá estudar e compreender o turismo cabalmente. 
 
Este fenómeno que nos parece novo, devido ao seu grande crescimento nas sociedades 
ocidentais, sobretudo a partir de 1960, tem estado presente ao longo da história da 
humanidade. 
 
Para além das estatísticas, impõe-se compreender o que impele os indivíduos a viajar. 
 
Para os que viajam por motivos profissionais, será um mal necessário, para outros será a 
possibilidade de evasão do quotidiano e concretização dos seus sonhos, a possibilidade 
de rever familiares, de visitar santuários da sua Fé.  
 
Para os que trabalham neste sector, é a sua fonte de rendimento. É sobretudo um sector 
que gera milhões e que contribui, em larga escala, para o rendimento tanto individual 
como das nações. 
 
A.1.1. Definição de Turismo 
 
Não existe consenso sobre a origem da palavra turismo, mas crê-se que o termo 
“tourism” é pela primeira vez utilizado por Alexander Slidell Mackenzie no seu livro, 
“Spain Revisited” -1826. 
 
The Grand Tour of Europe que os jovens e ricos aristocratas ingleses efectuavam desde 
o Séc. XVII até ao início do Séc. XIX, não só como complemento da sua educação, mas 
também por puro prazer, conhecido pela expressão The Grand Tour terá dado origem, 
segundo alguns estudiosos, ao vocábulo Turismo. 
 
Henry Beyle, universalmente conhecido por Stendhal, publica “Mémoires d’un 
touriste”-1840- introduzindo assim o vocábulo em França. 
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Vítor Maximiano Ribeiro, escritor e jornalista, na sua intervenção no I Congresso 
Nacional de 1910 – utiliza o termo tourismo que entrará definitivamente em uso na 
língua portuguesa, a partir do IV Congresso Internacional de Turismo que teve lugar em 
Lisboa no ano de 1911. 
 
Segundo o Dicionário de Língua Contemporânea Portuguesa, Ed. Verbo, turismo é 
definido como: 1) Actividade que consiste em viajar por prazer ou com fins culturais; 2) 
Actividade económica relacionada com a deslocação e alojamento de turistas; 3) 
Fenómeno cultural que consiste na movimentação de turistas; 4) Conjunto de serviços 
necessários para atrair pessoas nacionais e estrangeiras a locais de especial interesse, 
pondo ao seu dispor elementos de informação, transporte, alojamento, organização de 
visitas guiadas. 
 
A Comissão Económica da Sociedade das Nações, com o objectivo de determinar 
critérios para a elaboração de estatísticas turísticas internacionais, adopta em 1937 a 
definição de Turista como “toda a pessoa que viaja por uma duração de 24 horas, ou 
mais, para um país diferente do da sua residência". 
 
Na Conferência das Nações Unidas sobre o Turismo e as Viagens Internacionais, em 
1963, é reconhecida a definição de “Visitante” como “toda a pessoa que se desloca a um 
país, diferente daquele onde tem a sua residência habitual, desde que aí não exerça uma 
profissão remunerada”. É reconhecida igualmente a distinção entre “Turista”, visitante 
que permanece mais de 24 horas no país de destino e “Excursionista”, visitante que 
permanece menos de 24 horas no país de destino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de Acordo com a ONU 

Pessoa que se desloca 
temporariamente para 
fora da sua residência 
habitual - no seu 
próprio país ou no 
estrangeiro, por uma 
razão que não seja a 
de aí exercer uma 
profissão remunerada. 

 
 
Visitante temporário 
que permanece no 
local visitado mais de 
24 horas. 

TURISTA

 
 
Visitante temporário 
que permanece menos 
de 24 horas fora da 
sua residência 
habitual. 

 

EXCURSIONISTA 
 

VISITANTE 
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Na mesma linha de definição e conceitos vão vários autores, nomeadamente Castelli, 
como apresentado no esquema seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Castelli, 1996, p.25 

Representantes 
consulares 

Diplomatas 

Refugiados 

Membros das Forças 
Armadas 

Nómadas 

Passageiros em 
trânsito 

Trabalhadores de fronteiras

Visitante 
temporário que 
permanece 
menos de 24 
horas no local 
visitado 

Visitante que 
permanece pelo 
menos 24 horas 
no local 
visitado 

Objectivos da 
viagem 

Outros motivos 

Negócios Lazer, férias 

Desporto Religião 

Estudos e datas 
comemorativas 

Família 

Estudos, 
congressos e 
convenções 

Saúde 

Turista 

Classificação de 

VIAJANTES 

Incluídos nas estatísticas de turismo?

 

NÃO 

Imigrantes permanentes 
e temporários 

 

SIM 

Excursionista 
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A.1.2. Estrutura da actividade turística 
 
Os sectores principais relacionados com a actividade turística, responsáveis por operar, 
vender, promover e desenvolver o sector podem classificar-se da seguinte maneira: 
 

Transporte de passageiros 
Companhias Aéreas 
Companhias de navegação 
Transporte ferroviário 
Autocarros, carros e rent-a-car 
 

Acomodação e Restauração 
Hotéis 
Motéis 
Hospedarias 
Pousadas 
Casas rurais e de turismo de habitação 
Apartamentos turísticos 
Parques de campismo 
Colónias de férias 
Timesharing 
Restaurantes, cafés e takeawayys 

 
Atracções e animação 

Monumentos históricos  
Paisagísticas e culturais 
Parques temáticos 
Centros de entretenimento 
Facilidades para a prática e assistência de desporto 
Instituições e Sedes políticas 
Lojas 
 

Administração Pública 
Organizações centrais e regionais de turismo 
Serviços responsáveis pelo património  
Serviços aeroportuários e portuários 
Serviços responsáveis pela emissão de passaportes e vistos 
Serviços de segurança 
Escolas de formação e treino 
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Por outro lado, o mercado turístico é composto por um número significativo de actores, 
como representado no gráfico seguinte: 
 

 

 

Os operadores directos do sector do turismo, as agências de viagens e operadores 
turísticos (serviços primários) e as companhias aéreas e outros fornecedores de serviços, 
representam a oferta turística. 
 
 
A.1.3. Classificação e tipos de turismo 
 
De acordo com as classificações metodológicas adoptadas pela OMT e pelo Eurostat, e 
segundo a origem dos visitantes, consideram-se três diferentes mercados turísticos: 

• DOMÉSTICO – Quando os residentes, independentemente da sua 
nacionalidade, viajam no seu próprio país de residência; 

• EMISSOR – Outbound tourism - Quando os residentes de um país visitam 
um país ou países, que não o da sua residência; 

• RECEPTOR – Inbound tourism - Todas as visitas efectuadas a um país por 
não residentes. 

Estrutura do Mercado Turístico 
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Turismo de massas 
 
Sobretudo a seguir à segunda guerra mundial, os avanços tecnológicos, as inovações 
dos processos de trabalho, e as mudanças políticas e sociais alteraram 
significativamente a relação tempo de trabalho/tempos livres. 
 
Conforme as horas de trabalho se iam encurtando e os salários melhoravam, um número 
crescente de pessoas, tinha o tempo, o dinheiro, a energia e o desejo de viajar. O 
reequipamento das grandes companhias aéreas, libertavam os velhos equipamentos para 
serem utilizados para desenvolver destinos turísticos, especialmente na área 
Mediterrânica. 
 
A ligação dos voos charters ao grande desenvolvimento da hotelaria, como por exemplo 
em Espanha, fez organizar os agentes turísticos de forma a puderem transportar e 
acomodar grandes fluxos turísticos, fazendo nascer o “pacote turístico”. 
 
Este tipo de turismo de massas é realizado por pessoas pouco dadas à aventura, que 
gostam de viajar em grupo, tudo organizado ao pormenor e sem lugar a surpresas. 
Embora o motivo principal que as leva a viajar seja evadirem-se do seu meio ambiente, 
raramente convivem com a população local, a não ser através de eventos previamente 
organizados.  
 
A sua época de férias é o verão e deslocam-se preferencialmente de autocarro, em 
viatura própria ou em voo charter, para locais de grande concentração turística, 
alojando-se em estabelecimentos hoteleiros mais modestos e utilizando por vezes meios 
complementares de alojamento, sendo os seus gastos reduzidos. 
 
Os resultados desta massificação podem ter efeitos perniciosos arrasadores, para os bens 
turísticos insubstituíveis ou irreparáveis, quer se trate de monumentos, obras de arte ou 
paisagens, fauna ou flora. 
 
Terá que haver um equilíbrio entre os benefícios económicos gerados pelo turismo de 
massas e o efeito cumulativo do excesso de uso que esses mesmos turistas fazem dos 
bens turísticos à sua disposição.  
 
Só uma gestão cuidada deste fenómeno em todas as suas vertentes e o empenho das 
entidades oficiais, dos agentes que intervêm no sector, não excluindo a sociedade civil, 
poderão evitar males maiores. 
 
Para equacionar alguns dos muitos problemas ambientais, relacionados com o turismo, 
deveriam ser estabelecidos sistematicamente programas abrangentes sobre o ambiente, 
com objectivos bem definidos e devidamente monitorizados. 
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Turismo de minorias 
 
Em contraponto ao turismo de massas, o turismo de minorias a que se convencionou 
chamar Turismo de Qualidade, é realizado por indivíduos isolados ou pequenos grupos 
com afinidades económicas, profissionais ou culturais. 
 
A designação de turismo de qualidade não é consensual, por variadas razões, entre as 
quais a de que esta terminologia se relaciona com a procura e não com a oferta. 
 
Impõe-se sim que se adopte a terminologia “qualidade do turismo”, como factor de 
sobrevivência para este sector, aumentando a capacidade competitiva das empresas que 
nele intervêm. 
 
É necessário ganhar eficácia na utilização dos meios técnicos disponíveis, padronizar e 
optimizar procedimentos, de forma a evitar perdas de tempo por repetição de acções no 
processo e sobretudo evitar erros identificando os pontos críticos do mesmo. 
 
As empresas turísticas têm que estar viradas para o cliente e controlar a qualidade do 
serviço prestado desde a concepção, produção até à assistência após a venda, adoptando 
um sistema de qualidade como ferramenta essencial de reflexão e diagnóstico para a 
organização interna e modernização da sua gestão. 
 
Tal atitude beneficia tanto o turista como as empresas do sector. Servir bem, fazendo 
bem à primeira, controlar os processos e fazer a análise crítica das não conformidades 
para que não se repitam, são essenciais para que o bom serviço seja prestado com 
tolerância zero de erros. 
 
Tipos de turismo 
 
As motivações que levam as pessoas a viajar são variadas e múltiplas. O indivíduo que 
se desloca numa viagem de negócios ou profissional pode aproveitar tal deslocação para 
assistir a um festival de música ou visitar o local apreciando os monumentos ou as 
paisagens. 
 
Quem se desloca ao santuário da sua fé vai naturalmente querer conhecer melhor o país 
ou a região. Tal facto verifica-se com muita regularidade.  
 
Foster apresenta os principais factores motivadores que provocaram a rápida expansão 
do turismo a partir dos anos 50. 
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Podemos distinguir vários tipos de turismo, cuja denominação corresponde à motivação 
principal do turista: 
 
Turismo de Recreio 
O que oferece um maior leque de propostas, visto que as mesmas irão ao encontro das 
vastas motivações de quem o pratica. 
 
Turismo Cultural 
Com motivações mais sofisticadas, as pessoas que o praticam têm um grau de exigência 
mais elevado, procurando locais de antigas civilizações e centros de cultura, locais onde 
têm lugar grandes manifestações culturais. 
 
 

Factores de Motivação 
 

Recreação/prazer: 
  1. Descanso - para fugir à rotina diária 
  2. Para um tempo agradável 
  3. Para conseguir uma experiência aventurosa ou romântica 
Cultural e educativo: 
  1. Para ver outros países - o povo e a cultura 

2. Para ver locais de interesse especial - locais, museus, galerias de 
arte, etc. 

  3. Para visitar locais em que têm lugar acontecimentos actuais 
4. Para assistir a acontecimentos especiais incluindo concertos, 

exposições 
5. Para  aprender  mais  sobre os  passatempos favoritos e  outros 

interesses pessoais 
Étnico: 
  1. Para visitar o país de origem da família 
  2. Para ver lugares visitados por parentes ou amigos 

3. Para ver culturas/costumes invulgares ou bizarros em regiões 
remotas 

Diversos: 
  1. Acontecimentos desportivos 
  2. Mudança de tempo ou de clima 
  3. Aventura 
  4. Sociológicos - conhecer outras partes do mundo 
  5. Viagem de negócios/conferências/congressos 

  
 Fonte: Foster (1992) 
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Turismo Desportivo 
Este tipo de turismo, tem vindo a adquirir grande relevância, tanto no que se refere à 
deslocação para assistir a grandes eventos desportivos, como para tomar parte activa 
num determinado desporto. 
 
Turismo de Saúde / Turismo de Repouso 
Relacionado com a saúde e bem-estar, procura centros afamados no campo da medicina 
e de ambientes propícios ao relaxamento. 
 
Turismo Étnico 
Viagens realizadas por residentes e seus descendentes no estrangeiro ao país de origem. 
 
Turismo de Negócios 
Viagens normalmente realizadas pelos quadros superiores das empresas, para 
participarem em reuniões, congressos seminários, exposições, etc.. 
 
Uma fatia muito interessante deste tipo de turismo são as viagens de incentivo, pelo que 
significam para o país receptor, uma vez que são normalmente realizadas fora da época 
alta, e pelos gastos elevados desta categoria de turistas. 
 
Turismo Político 
Quer se trate de reuniões esporádicas ou regulares, este tipo de turismo assemelha-se ao 
turismo de negócios, mas com a particularidade de exigência mais elevada na sua 
organização, devido a questões de protocolo e de segurança. 
 
 
Sazonalidade 
 
No sector do turismo a procura sazonal, apresenta um dos mais altos índices quando 
comparados com outros produtos ou serviços. 
 
A irregular distribuição das correntes turísticas ao longo do ano, devida essencialmente 
ao clima, mas também relacionada com outros factores, tais como as férias escolares e 
das empresas e dos hábitos enraizados dos viajantes, tem sido uma constante fonte de 
preocupação e de tentativas para minorar os problemas que causa. 
 
O relatório do Parlamento Europeu de 21 de Outubro de 1983, salienta os seguintes 
aspectos: 
 

(1) “Convida-se a Comissão a apresentar propostas tendentes ao escalonamento das 
férias escolares e das férias das empresas e ao encorajamento das férias da 
terceira idade também escalonadas, de forma a alongar o período turístico, o que 
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permitiria descongestionar os itinerários e atenuar a sobrecarga ou a 
subutilização sazonal do pessoal e das infra-estruturas; 

 
(2) Esta política poderia conduzir a uma solução conjunta envolvendo a 

reconsideração dos tempos de trabalho, pelo que o Comité Económico e Social 
poderiam examinar este problema em cooperação com os parceiros sociais e 
propor soluções ao nível comunitário; 
 

(3) O carácter fortemente sazonal do turismo na Comunidade provoca verdadeiras 
migrações de populações inter-regionais nos períodos do Natal e da Páscoa e, 
sobretudo, durante os meses de Julho a Agosto, principalmente do Norte da 
Comunidade para as zonas meridionais, menos favorecidas mas beneficiando de 
condições climáticas privilegiadas; 

 
(4) A sazonalidade provoca custos muito importantes nas infra-estruturas 

rodoviárias, de alojamento e de lazer e tem efeitos negativos no meio ambiente; 
 
(5) O Parlamento Europeu congratula-se com as experiências tentadas por empresas 

que facilitam o escalonamento das férias, e de regiões, municipalidades e 
colectividades locais que se comprometem a fornecer aos titulares o direito a 
férias, em baixa ou média estação, as mesmas facilidades de infra-estruturas ou 
culturais disponíveis em Julho a Agosto.” 

 
Para melhorar a repartição no tempo e no espaço, da Acção Comunitária no Domínio do 
Turismo, salienta-se: 
 

(1) “A concentração das férias num período restrito do ano provoca 
engarrafamentos, riscos (por exemplo o aumento de acidentes na estrada) e 
níveis de preços elevados para os turistas, sobrecarrega as infra-estruturas de 
transporte, de alojamento e instalações conexas durante um determinado período 
e a sua subutilização durante o resto do ano; 

 
(2) A concentração das férias provoca também desequilíbrios no emprego dos 

efectivos das profissões turísticas e desigualdades ao nível do desenvolvimento 
regional; 

 
(3) No âmbito de uma proposta de Resolução do Conselho relativa a uma melhor 

repartição sazonal e geográfica do turismo, convidam-se os Estados-membros a 
medir a capacidade de carga nas zonas de acolhimento e de trânsito turísticas, 
tendo em vista avaliar os riscos e os efeitos da saturação durante determinados 
períodos do ano, bem como a interromper o incitamento ao desenvolvimento e à 
promoção turística de zonas que apresentem um alto risco de saturação. 
Incentivam-se medidas de gestão e de descentralização capazes de atenuar os 
factores de excesso de carga, aumento dos incentivos ao investimento e à 
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promoção turística de zonas e locais com poucas probabilidades de saturação, 
promoção de tipos de “produtos turísticos” aptos a diversificar a procura e a 
diminuir o carácter sazonal do turismo; 

 
(4) Convém encarar estudos e projectos-piloto a fim de encontrar as melhores 

fórmulas para fazer face à saturação de certas zonas turísticas, nomeadamente as 
cidades com centro histórico, que apresentem riscos específicos para o ambiente 
e para o património artístico e cultural; 

 
(5) A fim de atacar eficazmente os problemas relativos à concentração das férias 

escolares na Comunidade, a Comissão recorrerá a peritos da educação e do 
turismo tendo em vista encontrar as soluções mais adequadas e fazer propostas 
nesta matéria.” 

 
 
A.1.3. Impactos do turismo 
 
Económicos  
O turismo como actividade económica ganhou peso nas duas últimas décadas do século 
XX, revelando-se um importante vector de crescimento económico para numerosas 
regiões do globo. De acordo com dados da OMT e Organização Mundial do Comércio, 
em 1999, o turismo foi responsável por 8,1% das exportações totais de bens e serviços, 
assumindo-se como uma das mais importantes actividades económicas, a nível mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receitas de Exportações mundiais - 1999 

Mil 
Milhões 
de USD

% 

Exportações totais de bens e serviços 6.890 100,0% 
   dos quais: 
Turismo 555 8,1% 
       Receitas do turismo internacional 455 6,6% 
       Receitas do transporte internacional 100 1,5% 
Produtos da indústria automóvel 549 8,0% 
Produtos químicos 526 7,6% 
Produtos alimentares 437 6,3% 
Combustíveis 401 5,8% 
Computadores e equipamentos de escritório 394 5,7% 
Têxteis e vestuário 334 4,8% 
Equipamento de telecomunicações 289 4,2% 

155 2,2% 
Ferro e aço 126 1,8% 
Fonte: OMT e Organização Mundial do Comércio in "Turismo em Portugal,

Produtos indústrias extractivas
 (excepto combustíveis) 

            Política, Estratégia e Instrumentos de Intervenção"
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Segundo as previsões da OMT, o valor das receitas do turismo a nível mundial rondará 
dois biliões de dólares americanos, em 2020, representando um crescimento médio 
anual entre 6% - 7%. Para a restante economia mundial estima-se um ritmo evolutivo de 
3,3% ao ano. 

Os efeitos multiplicadores do sector do turismo são enormes. O turismo gera emprego e 
rendimentos aos empresários e assegura uma substancial fonte de receitas fiscais. Para 
além da riqueza criada pelas actividades directamente relacionadas com o turismo, este 
sector induz efeitos multiplicadores muito significativos na economia, pelo estímulo a 
outras actividades não directamente relacionadas com a actividade turística, mas 
indispensáveis para a sua existência e desenvolvimento, tal como o comércio a 
construção civil, os operadores financeiros, etc.. 

Social 
O turismo promove o conhecimento mútuo entre diferentes populações de diferentes 
culturas e civilizações quebrando muitas vezes o isolamento dessas mesmas populações 
tornando-se um factor de mudança contribuindo por vezes para o seu progresso social. 

No entanto, o turismo pode trazer impactos negativos para os residentes: 

• Número excessivo de visitantes; 
• A motivação/ finalidade da visita; 
• Tipo de visitante e seu comportamento. 

Acções publicitárias relacionadas com os impactos negativos sociais e culturais do 
turismo têm vindo a aumentar, de forma a provocar mudanças para o melhorar, 
sensibilizando os turistas para valores morais e diferenças culturais.  

Grupos de pressão e operadores turísticos têm vindo a desenvolver acções, encorajando 
uma mudança de atitude.  

Ambiental 
O relacionamento entre turismo e ambiente é complexo e dinâmico. Se por um lado se 
podem observar os resultados negativos causados pelo número excessivo de visitantes a 
um determinado monumento histórico, reserva da natureza ou simplesmente aumento 
exagerado de tráfego em determinadas vias, por outro lado, muitas atracções turísticas 
estariam condenadas à degradação e mesmo ao desaparecimento, se não fosse o 
interesse que os turistas têm por elas. 

The World Travel and Tourism Environment Research Centre, fundado em 1992 pelo 
World Travel and Tourism Council, estabeleceu linhas orientadoras para sensibilizar o 
sector do turismo para a importância da preservação ambiental: 

• As empresas de viagens e turismo devem empenhar-se num crescimento 
ambiental compatível; 
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• Devem ser estabelecidos e monitorizados objectivos de melhoria; 
• Devem ser encorajados programas para a educação e investigação ambiental; 
• Programas sobre a melhoria do ambiente devem ser sistemáticos e 

abrangentes. 
 

 

A.2. CONTA SATÉLITE DO TURISMO: METODOLOGIA 
E CONCEITOS 

A.2.1. Historial  

O turismo como fenómeno económico tem gradualmente vindo a ganhar peso e 
relevância. Contudo, a informação estatística e económica sobre a natureza, a evolução 
e os reflexos económicos e sociais do turismo na sociedade é, de um modo geral, 
escassa e incompleta. 
 
Anteriormente ligava-se o turismo essencialmente a um conjunto de características 
directamente relacionadas com o turista/visitante em si. Assim era trabalhada 
informação sobre: tipo de visitantes, condições em que viajavam e permaneciam, 
motivos das deslocações, etc.. 
 
Contudo, assistiu-se nas últimas décadas do século XX, ao crescimento do turismo e à 
consequente tomada de consciência sobre o seu papel na economia e no emprego, bem 
como das implicações sociais e ambientais. Existe a percepção, no que diz respeito aos 
efeitos directos, indirectos ou induzidos do turismo, nomeadamente e entre outros, à 
criação de valor acrescentado, emprego, rendimento dos indivíduos e receitas públicas. 
No entanto, as estatísticas e a contabilidade nacional não forneciam dados de suporte 
dessa realidade percepcionada. 
 
Neste contexto, diversos organismos internacionais, como, entre outros, as Nações 
Unidas, a Organização Mundial do Turismo ou a Comissão das Comunidades Europeias 
– Eurostat -, têm vindo a trabalhar desde a segunda metade da década de 70, para que se 
possam quantificar os efeitos do turismo e, desta forma, permitir que os agentes 
económicos, aos níveis macro e micro, possam sustentar as suas decisões. Também 
países como o Canadá e a França foram desenvolvendo instrumentos que 
possibilitassem a quantificação do impacto económico do turismo. Todos estes esforços 
tiveram os seus primeiros resultados na Conferência Internacional da OMT de Ottawa, 
Canadá, em 1991 e, depois em 1999, na Conferência Mundial sobre a Avaliação do 
Impacto Económico do Turismo realizada em Nice-França, onde foi apresentado o 
quadro conceptual da Conta Satélite do Turismo (CST). Entretanto, outros países 
criaram uma CST, caso da República Dominicana, a Noruega, Singapura, México e os 
EUA. A Suíça, a Austrália e a Finlândia também já criaram as suas CST.  
 



 

SaeR - Abril 2005 - 18 

Na conferência de Vancouver em Maio de 2001, ficou estabelecido que a “CST é o 
padrão internacional para medir os efeitos económicos directos do turismo numa 
economia em relação ao de outros ramos de actividade e de outras economias”. 
 
Tal como o Manual Europeu de Implementação da Conta Satélite do Turismo (MEI-
CST) do Eurostat refere: “O desenvolvimento de uma Conta Satélite do Turismo (CST) 
permitirá que o turismo seja medido com precisão e comparado com outros sectores 
económicos. Os resultados da CST permitirão uma melhor compreensão da verdadeira 
dimensão e do valor da indústria turística, com base em números reais, comparáveis a 
nível internacional e de elevada fiabilidade, uma vez que terão como base estatísticas de 
qualidade produzidas pelos sistemas oficiais nacionais de estatística.” 
 
A Comissão Europeia, dando seguimento às conclusões das conferência e 
encontros internacionais que trabalharam este tema, identificou um conjunto de 
acções prioritárias a levar a cabo a curto e médio prazo, sendo uma delas a 
implementação da CST nos Estados Membros, tendo sido considerados os 
seguintes objectivos e benefícios (in MEI-CST):  

a) “Melhorar a robustez da informação e dos indicadores sobre o papel que o 
turismo desempenha e pode desempenhar na economia, de forma a garantir a 
credibilidade das medições, a sua coerência com as Contas Nacionais, a 
comparabilidade ao longo do tempo numa mesma economia e entre economias, 
assim como com outras áreas de actividade económica, e a produção sistemática;  

b) Dar ao turismo um novo reconhecimento e confiança como um dos sectores 
mais importantes da economia; 

c) Dar maior credibilidade às estatísticas do turismo e, em particular, aos 
indicadores que analisam a dimensão e significado do turismo como actividade 
económica; 

d) Fornecer uma visão rica e informada sobre a “indústria do turismo” e sobre as 
actividades que a compõem; 

e) Gerar informações utilizáveis e práticas para as empresas e, em particular, para 
as PME; 

f) Fornecer uma ferramenta fiável, credível e necessária tanto para as políticas 
públicas eficazes como para operações comerciais eficientes e ainda para a 
tomada de decisão a nível de destino, área ou região; 

g) Desenvolver a investigação e abordagens metodológicas inovadoras.” 
 
As CST obtidas, de acordo com as directrizes operacionais propostas pelo MEI-CST, 
devem: 

• “ser consistentes com as Contas Nacionais e, em particular, fornecer um 
conjunto de contas comparáveis a nível nacional e internacional, funcionando 
segundo os princípios da contabilidade nacional, para examinar o turismo como 
fenómeno económico; 

• representar um enquadramento modular e flexível capaz de responder 
satisfatoriamente às necessidade das administrações públicas, investigadores, 
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estatísticos e sectores privados (por exemplo, análise de políticas, construção de 
modelos, análise do crescimento do turismo e medição da produtividade); 

• tornar-se uma ferramenta para compreender e medir todo o sistema económico 
turístico e o seu papel nas economias; 

• ser construídas segundo um processo gradual, dando prioridade a um núcleo 
comum básico e simplificado de variáveis e quadros.” 

 
Do que foi referido, ressalta a importância da CST para os diferentes países, em especial 
para aqueles onde o turismo é uma actividade económica importante, como é o caso de 
Portugal. A CST irá, certamente, fundamentar essa importância e permitir conhecer com 
fiabilidade e credibilidade o papel do turismo na economia portuguesa.  
 
A criação da CST no nosso País é incontornável, tanto mais que o turismo é uma das 
principais actividades económicas, embora não se saiba, efectivamente, qual o seu peso 
na economia. A CST trará pois um importante contributo para a avaliação e clarificação 
do peso do turismo e permitirá, consequentemente, que as decisões políticas e 
empresariais sejam devidamente fundamentadas. 
 
A informação produzida será de evidente utilidade para todos os agentes económicos, 
pelo que também o sector privado – nomeadamente os representantes das diversas 
actividades turísticas empresarias – deverão participar e colaborar, logo desde a 
primeira fase de construção da CST. Muita informação terá que ser fornecida pelas 
empresas do sector, sendo pois conveniente que as empresas, nomeadamente as PME 
(que constituem o grosso do tecido empresarial) sejam desde logo sensibilizadas, 
melhor, sejam parte activa deste processo. A qualidade da informação que é tratada é de 
extrema importância e, muitas vezes, as PME nacionais, devido à sua frágil estrutura de 
gestão/organização, não fornecem a informação ou fornecem-na sem a qualidade 
requerida.  
 
Portugal tem estado a trabalhar na CST, tendo sido criado um Grupo de Trabalho para o 
efeito. Em 31 de Maio de 2004 foram assinados quatro Protocolos sobre o Sistema de 
Estatísticas do Turismo, entre o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal e 
a Direcção Geral do Turismo. Dois deles incidem sobre Inquéritos: um aos Movimentos 
de Pessoas nas Fronteiras e o outro aos Gastos Turísticos Internacionais. Outro 
Protocolo tem por objecto a definição dos procedimentos de colaboração da Direcção 
Geral do Turismo e da Universidade do Algarve, com vista à elaboração de um conjunto 
de Indicadores de Monitorização e Previsão da Actividade Turística para todo o País 
(IMPACTUR). Por último, foi assinado o Protocolo que estabelece as condições de 
elaboração do estudo “Implementação da Conta Satélite do Turismo em Portugal”, a 
efectuar em duas fases, abrangendo este Protocolo somente a primeira fase, que tem os 
seguintes objectivos: 

• especificação dos princípios base de apuramento da versão piloto da primeira 
CST de Portugal; 
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• definição da metodologia de apuramento dos agregados da versão piloto da 
primeira CST de Portugal; 

• apresentação das primeiras estimativas da primeira CST de Portugal (ano zero). 
 
Segundo este Protocolo esta primeira fase deveria estar concluída até final de 
Novembro de 2004, mas as primeiras estimativas, ainda que preliminares, só foram 
publicadas em meados de Março de 2005. A segunda fase, a desenvolver em 2005, será 
objecto de uma nova candidatura do INE à Comissão Europeia e, posteriormente, um 
novo Protocolo específico destinado “a efectivar o apuramento da Conta Satélite do 
Turismo de Portugal em 2005”1.  

A.2.2. Metodologia 

O turismo diferencia-se de outras actividades económicas e sociais. A sua 
especificidade deriva de um conceito de procura próprio, dado englobar todas as 
actividades dos visitantes.  
 
Assim sendo, toda a aquisição de bens e serviços efectuada por um visitante é 
considerada como uma despesa turística. Por outro lado, toda a oferta de bens e serviços 
a um não visitante, por parte de uma unidade com actividade dedicada a serviços a 
visitantes, não é considerada despesa turística, mas de carácter não turístico.  
 
O turismo enquadra-se, assim, num conceito mais amplo, sempre associado a uma 
deslocação de um indivíduo para fora da sua residência habitual. Esta é uma 
particularidade que distingue o consumidor turístico de outro qualquer: estar fora do seu 
ambiente natural. Este é um conceito que não é reconhecido no Sistema de Contas 
Nacionais. 
 
Por seu lado, os visitantes podem ser divididos em dois grupos: 
− pela duração da viagem: 

− Turistas, que pernoitam no local visitado; 
− Excursionistas, visitantes que não permanecem nenhuma noite num alojamento 

privado ou colectivo no local visitado; 
− ou pelo local de residência: 

− Visitantes internacionais – visitantes cujo país de residência não corresponde ao 
país visitado. Fica definido o conceito de turismo internacional, que é a soma do 
turismo receptor mais o turismo emissor; 

− Visitantes internos – visitantes cujo país de residência corresponde ao país 
visitado. É o chamado turismo interno, que por exemplo no caso português 
representa uma fatia importante do turismo interior, que é a soma do turismo 
interno e do turismo receptor. 

 

                                                 
1 Transcrito da Nota à comunicação social do Ministério da Economia in Portal do Governo. 
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Constata-se, pelo que atrás se referiu, que o turismo é um fenómeno muito específico, 
sendo absolutamente necessário que todos os conceitos e definições sejam claros para 
que se possa avaliar a sua importância económica, em sintonia com os quadros e 
agregados das Contas Nacionais, que não reconhecem a especificidade do consumidor 
turístico. 
 
Foi assim criada a Conta Satélite do Turismo, que se encontra anexada ao Sistema 
Central de Contas Nacionais, partilhando entre eles conceitos, classificações de base e 
definições. A articulação da CST com as Contas Nacionais é absolutamente 
fundamental, para que se possam relacionar variáveis económicas do sector do turismo 
com outros sectores, detectar e avaliar relações mútuas, possibilitando, assim, a tomada 
de decisões fundamentadas. 
 
De acordo com o documento “Conta Satélite do Turismo – Quadro Conceptual” – 
elaborado pela Organização Mundial do Turismo, a CST contém e citando: 

− “Agregados macro económicos, para caracterizar o volume e a importância 
económica do turismo, como, por exemplo, o valor acrescentado do turismo e o 
PIB Turístico, inteiramente coerentes com os agregados semelhantes utilizados 
para a economia como um todo e, para outras actividades produtivas e áreas 
funcionais de interesse; é necessário, por isso, que esses agregados sejam 
coerentes com os limites de produção, tal como definidos nas Contas Nacionais; 

− Dados detalhados sobre o consumo turístico e sobre a forma como esse consumo 
é satisfeito pela oferta interna e pelas importações; integrados nos quadros 
derivados dos quadros gerais de recursos e empregos do Sistema de Contas 
Nacionais (SCN), tanto a preços correntes como a preços constantes; 

− Contas de produção detalhadas dos ramos de actividade do turismo, incluindo 
dados sobre o emprego, sobre a relação com as outras actividades produtivas e 
sobre a formação bruta de capital; 

− Informação de base necessária à elaboração de modelos de impacto económico 
do turismo (aos níveis nacional e supranacional), para a preparação de uma 
análise orientada para o mercado turístico, etc.; 

− Uma correspondência entre os dados económicos e outras informações 
quantitativas sobre o turismo, como, por exemplo, o número de chegadas, as 
formas de turismo, a duração das estadias, o motivo das viagens, as formas de 
transporte, os tipos de alojamento, a oferta existente de lugares, quartos e camas, 
taxas de ocupação, etc..”  

 
Citando o relatório final do Estudo de Implementação da Conta Satélite do Turismo em 
Portugal, publicado em Julho de 2003: “Em suma, a CST faculta um sistema 
conceptual, estatístico e analítico de base a partir do qual se podem desenvolver estudos 
visando não só apoiar as decisões de política relacionadas com o Turismo, bem como 
uma melhor compreensão do sector por parte dos agentes económicos nele envolvidos”. 
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A CST limita-se aos impactos do turismo dentro de, para, ou a partir de uma economia 
de compilação. A análise é orientada pelo lado da procura, avaliando-se os impactos 
dessa procura sobre a oferta numa determinada economia. É também possível conhecer 
a procura turística por parte de unidades institucionais no exterior, captando as relações 
entre o resto do mundo e o país em estudo. 
 
A orientação para a procura, baseia-se no facto de que, caso não existisse consumo por 
parte do visitante (a unidade de observação do lado da procura: visitante/consumidor), 
não se justificaria a existência e desenvolvimento de determinadas produções.  
 
Do lado da oferta, a unidade de observação é “Ramos de Actividade/Produtor”, que 
exige coerência com as metodologias do SCN, para que possam ser comparáveis com 
outros ramos de actividade e para que se possa cruzar informação. Assim sendo a 
análise do turismo, na óptica da oferta, respeita o quadro do Sistema de Contabilidade 
Nacional 1993 (SCN93), em particular no que diz respeito aos estabelecimentos2.  
 
Na economia do turismo coabitam um vasto número de classes de “indústria”, e é neste 
enquadramento que se desenvolve o principal trabalho da CST: identificar a 
correspondência entre o consumo dos visitantes com a produção de bens e serviços por 
eles adquiridos. Esse alinhamento é feito estimando a parte da produção de determinada 
indústria que é consumida pelos visitantes.  
 

A.2.3. Conceitos da Conta Satélite do Turismo 

Não é demais referir que a construção da CST se baseia num quadro conceptual comum, 
que por sua vez decorre do sistema de contas adoptado pelas organizações 
internacionais, SCN definido pelas Nações Unidas em 1993 e SEC- Sistema Europeu de 
Contas, definido pela Comissão Europeia em 1995. Esta característica é fundamental 
para permitir satisfazer alguns dos objectivos que estão por detrás da criação da CST: a 
comparabilidade, a coerência e a credibilidade dos dados.  
 
Apresentam-se em seguida alguns conceitos (definições retiradas da publicação “Conta 
Satélite do Turismo – Quadro Conceptual” da Organização Mundial do Turismo) tidos 
em conta na criação da CST, que respondem à especificidade da economia do turismo. 
 
Turismo – Inclui as actividades praticadas pelos indivíduos no decurso das sua viagens e 
estadas fora do seu ambiente habitual por um período consecutivo que não ultrapasse 
um ano, por motivos de lazer, negócios ou outros. 
 
Actividades características do turismo – Actividades produtivas em que uma parte da 
produção principal é constituída por produtos característicos do turismo. A soma de 
                                                 
2 “Indústria: grupo de estabelecimentos que desenvolve o mesmo tipo de actividades produtivas” definição do 
SCN93. 
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todas as actividades características do turismo constitui os ramos de actividade do 
turismo. 
 
Activos fixos produzidos especificamente para o turismo – Activos que são 
expressamente destinados à produção de bens e serviços turísticos. Se o turismo não 
existisse, a utilidade e o valor desses activos seria seriamente posta em causa. 
 
Produtos característicos do turismo – Produtos que, na maior parte dos países, 
deixariam de existir em quantidade significativa ou cujo consumo seria 
consideravelmente reduzido na inexistência de turismo e para os quais é possível obter 
dados estatísticos. 
 
Actividades conexas ao turismo – Actividades em que uma parte da produção principal 
são produtos conexos ao turismo.  
 
Produtos conexos ao turismo – Produtos que são consumidos pelo visitante em 
quantidades significativas, mas que não estão incluídos na lista dos produtos 
característicos. 
 
Produtos específicos do turismo – O conjunto dos produtos característicos do turismo e 
dos produtos conexos ao turismo. 
 
Ramos de actividade do turismo – Conjunto dos estabelecimentos cuja actividade 
produtiva principal é uma actividade característica do turismo.  
 
Estabelecimento – Empresa ou parte da empresa, situada num único local e na qual é 
exercida uma única actividade de produção (não auxiliar), ou na qual a maior parte do 
valor acrescentado provém da actividade de produção principal. 
 
Sector turístico – conjunto das unidades institucionais, cuja principal actividade 
económica é uma actividade característica do turismo. Estas unidades podem pertencer 
aos seguintes sectores institucionais: famílias, sociedades não-financeiras (privadas, sob 
controlo estrangeiro, públicas), sociedades financeiras, administração pública ou 
instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias.  
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No diagrama seguinte apresentam-se as relações entre os conceitos referidos: 
 

 
Consumo final efectivo das famílias – Adiciona à despesa de consumo final das famílias 
as transferências em espécie recebidas das Administrações Públicas e de ISFLSF 
(Instituição sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias). Referem-se a prestações da 
segurança social e da assistência social recebidas em espécie e aos bens e serviços não 
mercantis fornecidos pelas Administrações Públicas e pelas ISFLSF. 
 
Consumo turístico – Despesa total de consumo efectuada por um visitante, ou por sua 
conta, para e durante a sua viagem e permanência no local de destino.  
 
Consumo turístico colectivo – Inclui as despesas das autoridades públicas em certos 
serviços colectivos não mercantis, utilizados pelos visitantes e pelas actividades 
produtivas que os servem. 
 
Formação bruta de capital turístico fixo – É a soma da formação bruta de capital fixo 
em activos fixos, específicos do turismo, produzidos por todas as actividades produtivas 
da economia e, a formação bruta de capital fixo dos ramos da actividade turística em 
activos fixos não específicos do turismo. 
 
Procura turística – Soma do consumo turístico, do consumo colectivo turístico e da 
formação bruta de capital turístico fixo. 
 

Ramos de Actividade do 
Turismo

(conjunto de 
Estabelecimentos)

Sector Turístico

(conjunto de Unidades
Institucionais)

Actividade produtiva
principal

Actividade económica
principal

Actividades 
Características do
Turismo

Actividades 
Conexas ao Turismo

Produtos específicos
do Turismo

Produtos característicos
do turismo

Produtos Conexos ao
turismo

+
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O valor acrescentado bruto do turismo apresenta algumas diferenças relativamente às 
outras actividades económicas que fazem parte da nomenclatura de ramos de actividade 
das contas nacionais, cujos inputs e outputs são passíveis de determinação por 
observação directa. Vejamos: 
 

• Valor acrescentado do turismo – Valor acrescentado criado na economia 
pelos ramos de actividade do turismo e de outros ramos de actividade em 
resposta ao consumo interior do turismo. 

 
• Valor acrescentado dos ramos de actividade turística - Valor acrescentado 

de todos os produtos característicos, independentemente de que toda ou parte 
da sua produção seja fornecida aos visitantes. Exclui-se os efeitos do 
consumo turístico sobre as outras actividades produtivas susceptíveis de os 
servir.  

 
Neste último caso o valor acrescentado assenta em hipóteses, dado haver necessidade de 
distinção entre os consumos com finalidade turística ou outra. 

PROCURA TURÍSTICA 

CONSUMO TURÍSTICO

CONSUMO TURÍSTICO COLECTIVO 

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL TURÍSTICO FIXO 
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A CST inclui um conjunto de dez quadros de base, e respectivo conteúdo, que se 
indicam de seguida: 

− Quadro 1 – Consumo do turismo receptor por produtos (avaliação bruta e 
avaliação líquida dos pacotes de viagem); 

− Quadro 2 – Consumo do turismo interno por produtos (avaliação bruta e 
avaliação líquida dos pacotes de viagem); 

− Quadro 3 – Consumo do turismo emissor por produtos (avaliação bruta e 
avaliação líquida dos pacotes de viagem); 

− Quadros 4a e 4b – Componentes monetárias e não monetárias do consumo do 
turismo por produtos e tipos de turismo (avaliação bruta e avaliação líquida); 

− Quadro 5 – Contas de produção da indústria turística (sector do turismo); 

− Quadro 6 – Oferta e consumo turístico de serviços por produtos; 

− Quadro 7, 8 e 9 – Emprego da indústria turística (sector do turismo), formação 
bruta de capital fixo turístico e consumo colectivo turístico, respectivamente; 

− Quadro 10 – Indicadores não monetários. 

 

A.2.4. Utilização da Conta Satélite do Turismo 

No já referido Relatório Final do Estudo de Implementação da Conta Satélite do 
Turismo em Portugal, chama-se à atenção para a importância da criação da CST, como 
base estatística para melhor compreender a economia do turismo e a sua importância em 
Portugal. Há contudo necessidade de criação posterior de instrumentos – coeficientes, 
matrizes - com base na informação disponibilizada pela CST, que suportem o estudo 
dos impactos macroeconómicos do turismo na economia.  
 
As utilizações da CST podem ser agrupadas em duas áreas: observação e análise directa 
dos quadros estatísticos que compõem a conta satélite e análise dos efeitos indirectos e 
induzidos da economia do turismo, que exige a preparação de um conjunto de 
instrumentos a partir da CST. 
 
A criação de valor acrescentado bruto pelo conjunto das actividades turísticas é uma das 
principais grandezas que se podem obter directamente da CST. Pode ser analisada em 
termos globais ou de forma desagregada por ramo de actividade. Como já referido, 
dadas as características específicas das actividades turísticas, a construção do valor 
acrescentado baseia-se em hipóteses, que resultam, de um modo geral, da necessidade 
de distinguir entre consumos turísticos e consumos não turísticos. 
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Os quadros estatísticos que constituem a CST fornecem informação para a elaboração 
de análises económicas. É o caso de informação sobre a procura turística, a estrutura de 
custos de produção ou o emprego por ramo de actividade turística. 
 
Com base na CST poderão ser elaborados estudos económicos, do lado da procura, 
analisando e trabalhando informação económica disponibilizada por aquela conta. A 
disponibilização continuada no tempo, irá permitir análises de estática comparada. 
 
Em suma, as utilizações da CST estão reflectidas nos objectivos definidos na 
implementação da CST nos Estados-membros da União Europeia (atrás transcritos) e 
que podem ser sintetizados da seguinte forma: “dar a conhecer, de forma fundamentada, 
a verdadeira importância da economia do turismo, na economia de cada país, região e 
no mundo.” 
 
 

A.3. A CONTA SATÉLITE DO TURISMO  
 
Como já referido, o turismo é uma actividade económica com cada vez maior peso nas 
economias, que se interliga com outros sectores e actividades de uma sociedade, 
potenciando-os e contribuindo para o desenvolvimento económico e social dos países. 
 
É ponto assente que o turismo é uma actividade económica que envolve variados 
produtos duráveis/ ou não duráveis e serviços – transportes, alojamento, alimentação, 
animação, serviços públicos, etc., que são oferecidos aos turistas. A actividade turística 
tem, no entanto, um impacto mais vasto em toda e economia. O conceito de constelação 
do turismo traduz a natureza transversal do sector do turismo e o seu impacto na 
economia de um país. 

A.3.1. Conta Satélite do Turismo do Mundo 

O impacto e peso do turismo na economia de um país foi estimado ao longo das últimas 
décadas do século passado, de diversas formas não uniformizadas, inviabilizando 
comparações de dados entre países e, mesmo dentro de cada país, quando se pretendia 
comparar períodos de tempo diferentes. As consequências desta situação no suporte às 
políticas económicas são óbvias. 
 
Entretanto foram pesquisadas e desenvolvidas metodologias para cálculo do impacto 
efectivo do turismo nas economias, consubstanciadas na criação da Conta Satélite do 
Turismo, desenvolvida pela OMT, a OCDE e o Eurostat. Esta conta, tal como já 
referido anteriormente, visa uniformizar critérios e métodos para que se possa calcular o 
efectivo impacto do turismo na economia, possibilitando ao mesmo tempo comparações 
e análises entre países e regiões, em diferentes períodos de tempo. 
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Da investigação e metodologias desenvolvidas resultou a publicação em 2003 (pelo 
WTTC – World Travel & Tourism Council, com colaboração do OEF – Oxford 
Economic Forecasting), dos primeiros dados macroeconómicos sobre o impacto do 
turismo nas economias onde esta actividade representa um peso relevante.  
 
De salientar que estes dados, elaborados por um organismo privado, se baseiam em 
estimativas, constituindo-se como uma tentativa de quantificar e valorizar o turismo 
como actividade económica, enquanto os organismos oficiais dos países vão 
trabalhando na construção de Contas Satélites que respondam ao quadro conceptual 
acordado referido nos pontos anteriores. 
 
A nível mundial os dados, para os últimos seis anos, são os seguintes: 
 

 
Como referido, as contas estão calculadas pelo lado da procura, dada a heterogeneidade 
dos produtos e serviços produzidos pelo sector para os turistas, ao contrário de outras 
actividades económicas, agrícolas, industriais e de serviços, como por exemplo, a 
indústria alimentar, electrónica, têxtil ou cerâmica.  
 
O peso da economia do turismo, reflecte-se em agregados como o emprego e PIB: 
 

Conta Satélite do Turismo - Mundo 

Biliões de USD 1998 1999 2000 2001 2002 E 2003 E
Personal Travel&Tourism 1.907,88 1.981,47 1.995,74 1.960,84 2.019,91 2.135,86
Business Travel&Tourism 438,67 459,45 493,74 470,14 468,06 488,76
   Corporate 379,38 396,75 427,06 406,97 404,96 422,99
   Government 59,29 62,70 66,68 63,17 63,10 65,77
Gov't Expenditures - Undividual 80,90 85,37 88,10 85,33 90,69 96,24
Visitors Exports 517,53 533,73 552,34 496,73 492,66 530,91

Travel&Tourism Consumption 2.944,98 3.060,02 3.129,92 3.013,04 3.071,32 3.251,77

Gov't Expenditures - Collective 98,76 104,02 106,45 113,46 119,98 127,92
Capital Investment 610,46 658,83 641,56 631,93 647,03 685,96
Exports (non Visitors) 380,05 392,07 428,43 411,44 421,73 478,95

Travel&Tourism Demand 4.034,25 4.214,94 4.306,36 4.169,87 4.260,06 4.544,60

Fonte: WTTC - TSA, 2003 E - Estimativas
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Analisando os impactos directos e indirectos, verifica-se que a economia do turismo a 
nível mundial, tem praticamente mantido o seu peso. Contudo, são visíveis os efeitos de 
um conjunto de situações como os atentados de 11 de Setembro de 2001, os problemas 
sanitários na Ásia em 2002 e 2003, o enfraquecimento, que se sente desde 2000, da 
economia da Europa (em particular das suas economias principais), e os conflitos no 
Iraque (2003) e Médio Oriente (este agravado em 2002). Esses efeitos começaram a 
fazer-se sentir de forma subtil em 2000 e foram-se tornando mais notórios em 2001, 
2002 e 2003. 

A.3.2. A Conta Satélite do Turismo da União Europeia 

Também para a União Europeia foi recentemente apresentada a Conta Satélite do 
Turismo, conta que, pela sua natureza, partilha os mesmos conceitos das Contas 
Nacionais, embora adaptando-as à especificidade da actividade turística. 
 
Para os anos de 1998 a 2003, os dois últimos ainda com estimativas, são os seguintes os 
dados macro do turismo, na União Europeia: 
 

Economia do Turismo

Fonte: WTTC - TSA, 2003

1998
69.334,80

2,87
1.182,94

3,96

1998
187.640,00

7,76
3.194,62

10,68

1999
70.370,90

2,88
1.226,10

3,95

1999
191.461,00

7,83
3.330,21

10,73

2000
71.091,50

2,87
1.241,42

3,90

2000
194.825,00

7,86
3.358,23

10,54

2001 2002 E 2003 E
69.212,00 67.363,80 67.441,10

2,76 2,66 2,63
1.201,29 1.222,38 1.280,35

3,81 3,74 3,69

2001 2002 E 2003 E
191.764,00 191.770,00 194.562,00

7,65 7,57 7,58
3.271,44 3.342,36 3.526,85

10,37 10,24 10,18

Emprego (milhares)
Em % das Contas Nacionais
PIB (Biliões USD)
Em % das Contas Nacionais

Emprego (milhares)
Em % das Contas Nacionais
PIB (Biliões USD)
Em % das Contas Nacionais

Agregados da Indústria do Turismo (impacto directo)

Agregados da Economia do Turismo (impactos directo e indirecto)
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Na União Europeia - onde estão a maior parte dos principais destinos turísticos 
mundiais - o emprego da indústria do turismo regista um peso relativo mais elevado nas 
Contas Nacionais, quando comparados com a Conta Satélite do Mundo. 

 
É estimado para 2003 que o emprego do sector do turismo ronde os 8,4 milhões de 
pessoas, mais que duplicando, quando considerada a economia do turismo: 20,7 milhões 
de empregos, demonstrando estes números a relevância desta actividade económica. 
 
A crise no turismo, sentida entre 2000 e 2002, decorrente em grande parte de factores 
anteriormente referidos, aliados à queda das cotações bolsistas após o final do primeiro 
trimestre de 2000, reflecte-se nos dados do PIB, que sofreram quebras em dois anos 
consecutivos – 2000 e 2001 – começando a recuperar em 2002 e 2003 (estimativas), só 
conseguindo superar os valores de 1999, neste último ano. 
 

Economia do Turismo - União Europeia
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A.3.3. A abordagem à Conta Satélite do Turismo em Portugal 

As primeiras estimativas da Conta Satélite do Turismo em Portugal para o ano de 20003 
foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística em meados de Março de 2005. 
Estes primeiros dados, que têm por referência a nova base de 2000 das Contas 
Nacionais Portuguesas, referem-se apenas a algumas variáveis como a seguir se 
apresenta. 
 
Retomamos alguns conceitos da CST para melhor se entender o sector do turismo e a 
sua principal característica: a transversalidade. No Consumo Turístico estão incluídos os 
produtos e serviços específicos, que por sua vez se classificam em produtos e serviços 
características e conexas. Os produtos características são típicos do sector e o fulcro da 
actividade turística.  
 
Assim tem-se: 

− Produtos específicos: 
− Produtos característicos: alojamento, restauração e bebidas, transporte de 

passageiros, agências de viagens, operadores e guias turísticos, serviços 
culturais, recreio e lazer e outros serviços do turismo. 

− Produtos conexos, embora não sendo típicos do turismo, num contexto 
internacional, podem sê-lo num âmbito mais restrito, a nível nacional. 

− Produtos não específicos: são todos os produtos e serviços produzidos na 
economia e que não estão directamente ligados ao turismo, mas que podem ser 
alvo de consumo dos visitantes. 

 
O Consumo Turístico Interior tem três componentes:  

 Por um lado, o consumo do turismo receptor, que representa 50% (do 
consumo turístico interno) e o consumo do turismo interno com 18,8%, que se 
diferenciam pelo tipo de visitantes e, 

 Por outro lado, o consumo de outras componentes do turismo com 31,2%, que 
se baseia no motivo de negócios e componentes não monetárias. 

 
Em 2000 a oferta turística interna, que corresponde ao Consumo Turístico Interior 
(lembremos que a CST está orientada pelo lado da procura), ronda os 10% do PIB, a 
preços de mercado. 
 
No Consumo Turístico Interior de Portugal (CTI) em 2000, os produtos com maior peso 
foram: 
 

− Restauração e bebidas (25,9% do CTI), 
− Transporte de passageiros (25,1% do CTI), 
− Alojamento (21,5% do CTI). 

                                                 
3 INE, Conta Satélite do Turismo 2000 (Dados Provisórios) de 17 de Março de 2005. 
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Os produtos de recreio e lazer, representavam 3,6% do CTI e as agências de viagens e 
operadores turísticos 3,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os produtos característicos correspondem a 84,7% do consumo turístico interno, do 
consumo restante, 11,1% são relativos aos produtos não específicos e 4,2% aos produtos 
conexos.  
 
Analisando agora o Consumo Turístico Receptor, os turistas são responsáveis por cerca 
de 86% do consumo e os excursionistas pela parte restante.  
 
Os serviços com maior peso no consumo dos turistas são o alojamento – 26,5%, a 
restauração e bebidas – 25,7% e o transporte de passageiros – 20% (sendo 13,2% 
referentes ao transporte aéreo). 
 
No caso dos excursionistas, os serviços de restauração e bebidas são os que detém maior 
peso – 16,5%, seguidos pelo o transporte de passageiros com 16,5%. De acordo com os 
dados publicados pelo INE, para os excursionistas, os produtos conexos e não 
específicos têm também algum peso. 
 
No que diz respeito ao Consumo do Turismo Interno, este reparte-se pelo consumo de 
turismo realizado exclusivamente em Portugal que representa cerca de 72% e, os 
restantes 28%, referem-se ao consumo de turismo realizado em Portugal, mas que se 
efectua antes de partir e depois de regressar do estrangeiro. 
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Mais uma vez o alojamento e os transportes de passageiros, com respectivamente 29,6% 
e 22,3%, são os serviços com maior importância. Seguem-se a restauração e bebidas, 
com 14,8%, e os serviços de recreio e lazer com 12,1%. 
 
Dada as características do consumo de turismo realizado em Portugal, mas efectuado 
antes e depois de regressar do estrangeiro, os serviços com maior peso, são obviamente, 
os transportes de passageiros que representam 64% deste consumo, sendo o transporte 
aéreo responsável por 56,3%, as agências de viagens e operadores turísticos com 33,4%. 
Estes últimos e os transporte aéreos representam praticamente 90% deste tipo de 
consumo. 
 
Quanto às Outras Componentes do Consumo Turístico os serviços de restauração e 
bebidas são os que detêm maior peso relativo – 36,1%, devido fundamentalmente ao 
turismo por motivo de negócios, os transportes de passageiros com 28,3% (sendo 12,6% 
relativos ao transporte aéreo) e por último o alojamento com 19,4%, sendo 11,1% 
referentes a residências secundárias. 
 
Nestes primeiros dados publicados pelo INE a Produção Turística das actividades 
características representa em 2000, 86,5% da Produção Turística total, com os serviços 
de alojamento, restauração e bebidas e os transportes aéreos a dominarem, mais uma 
vez. 
 
No gráfico seguinte apresenta-se a Produção Turística por tipo de actividade 
característica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressaltam deste primeiros dados que, quer nos produtos, quer nas actividades 
características os subsectores com maior peso são o alojamento, os transporte de 
passageiros e a restauração e bebidas. 
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Dentro do transporte de passageiros, o transporte aéreo tem um peso significativo no 
turismo nacional, o que confirma a necessidade deste subsector estar devidamente 
inseridos e articulado na estratégia e políticas turísticas em Portugal. 
 
Saliente-se também o peso relativo dos serviços e actividades de recreio, lazer e 
culturais, no turismo, e a importância de articular políticas e acções, também neste 
domínio. 
 
O WTTC tem vindo a trabalhar estimativas para os países onde o turismo tem um peso 
importante, nomeadamente para algumas componentes da CST. A título informativo 
apresentam-se os dados do estudo publicado para Portugal: Portugal Travel & Tourism 
Sowing The Seeds of Growth, The 2005 Travel & Tourism Economic Research, pelo 
WTTC: 
 

 
 
Segundo esta organização, as previsões para 2015, apontam para que a contribuição do 
PIB do turismo – efeitos directos se situe por volta dos 8,3% e, que o PIB do turismo – 
efeitos directos e indirectos ronde os 20% (mais precisamente 19,8%).  
 
Para esta organização, a taxa média de crescimento anual real esperada para o período 
2006-2105, será de 4,1%, quer para a Europa quer para Portugal. Para a economia 
mundial essa taxa situar-se-á nos 4,6%/ano. 
 
Quanto ao emprego é de esperar que em 2015, 1 em cada 4,4 empregos estejam no 
turismo. Em 2005, como se pode verificar no quadro anterior o turismo – efeitos 
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directos e indirectos – deverá ser responsável em Portugal por cerca de 1/5 do emprego 
total. 
 
 



 

SaeR - Abril 2005 - 36 



 

SaeR - Abril 2005 - 37 

B. O TURISMO E OS FLUXOS TURÍSTICOS 
INTERNACIONAIS  
 

B.1. OS FLUXOS TURISTICOS INTERNACIONAIS 

B.1.1. Os Fluxos de Turismo no Mundo  

A nível mundial, com o desenvolvimento sócio económico das populações dos países 
desenvolvidos, com uma maior preocupação dessas populações com o seu tempo de 
lazer e com uma maior mobilidade, em particular no que diz respeito ao transporte 
aéreo, o sector do turismo registou uma evolução muito positiva, na última década do 
século XX. 
 
Por outro lado, o desenvolvimento económico das chamadas economias emergentes, do 
Leste e Sul da Ásia, do Centro e Leste da Europa e do Médio Oriente, dos quais os 
BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China, são exemplo, terá como consequência que as 
populações desses países disponham de maior rendimento, aplicando provavelmente 
parte deste no turismo.  
 
Os dados da OMT reflectem a evolução positiva dessas regiões como mercados 
emissores:  
 

 
 
Em 2001 e 2002 a Ásia e Pacífico e o Médio Oriente, foram as regiões que mais 
cresceram face ao ano anterior. Também no período 1990 a 2002, estas foram as regiões 
com melhores taxas de crescimento nas chegadas de turistas internacionais, registando 
um crescimento notável. 
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Por seu lado, o continente americano apresenta, em 2002, uma quebra pelo segundo ano 
consecutivo, com os E.U.A. ainda sobre os efeitos psicológicos dos atentados de 
Setembro de 2001, sendo a única região que não inverteu a queda de 2001, tendo sido 
ultrapassada, pela primeira vez, pela Ásia e Pacífico. 
 
Em 10 anos a Europa manteve praticamente inalterada a sua posição de principal 
mercado emissor, saindo desta região quase 60% dos turistas internacionais. 
 
A Europa é o principal emissor de turistas e, também, o principal receptor. O seu peso é 
praticamente idêntico em ambos os mercados tendo, em 2002, recebido cerca de 400 
milhões de turistas e “emitido” 405 milhões. 
 
A região da Ásia e Pacífico tem comportamento semelhante, sendo neste caso 
praticamente igual o número de turistas internacionais que passam férias na região e o 
número de turistas que saem da região para passar férias noutros destinos. 
 
Relativamente às quotas por região, comparando o ano de 2002 com 1990, verifica-se 
que as Américas e a Europa perderam cerca de 10%, a favor, fundamentalmente, da 
Ásia e Pacífico, que aumentou a sua quota, como mercado de destino, de 6% em 12 
anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regiões Receptoras de Turistas Internacionais

1990 1995 2000 2001 2002* 2001/00 2002/01 1990 2002
Mundo 455,9 550,4 687,3 684,1 702,6 -0,5% 2,7% 100 100
Para:
África 15,0 20,1 27,5 28,4 29,1 3,3% 2,5% 3,3% 4,1%
  Norte 8,4 7,3 10,1 10,6 10,3 5,0% -2,8% 1,8% 1,5%
  Ocidental 1,4 1,9 2,6 2,7 2,9 3,8% 7,4% 0,3% 0,4%
  Central 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
  Oriental 2,8 4,5 5,9 6,2 6,3 5,1% 1,6% 0,6% 0,9%
  Sul 2,0 6,0 8,2 8,2 8,9 0,0% 8,5% 0,4% 1,3%

Américas 92,9 108,8 127,9 120,1 114,9 -6,1% -4,3% 20,4% 16,4%
  Norte 71,7 80,5 91,2 84,4 81,6 -7,5% -3,3% 15,7% 11,6%
  Caraíbas 11,4 14,0 17,2 16,9 16,1 -1,7% -4,7% 2,5% 2,3%
  Central 1,9 2,6 4,3 4,4 4,7 2,3% 6,8% 0,4% 0,7%
  Sul 7,9 11,7 15,2 14,4 12,5 -5,3% -13,2% 1,7% 1,8%

Ásia e Pacífico 57,9 85,6 115,2 121,1 131,3 5,1% 8,4% 12,7% 18,7%
   Nordeste 28,0 44,1 62,5 65,6 73,6 5,0% 12,2% 6,1% 10,5%
   Sudeste 21,5 29,2 37,0 40,2 42,2 8,6% 5,0% 4,7% 6,0%
   Oceania 5,2 8,1 9,6 9,5 9,6 -1,0% 1,1% 1,1% 1,4%
   Sul 3,2 4,2 6,1 5,8 5,9 -4,9% 1,7% 0,7% 0,8%

Europa 280,6 322,2 392,7 390,9 399,8 -0,5% 2,3% 61,5% 56,9%
  Norte 32,3 41,4 46,8 44,6 46,4 -4,7% 4,0% 7,1% 6,6%
  Ocidental 113,8 116,7 142,8 139,2 141,1 -2,5% 1,4% 25,0% 20,1%
  Central/Leste 39,0 61,4 62,3 63,4 65,2 1,8% 2,8% 8,6% 9,3%
  Sul 88,1 91,3 126,1 129,0 131,0 2,3% 1,6% 19,3% 18,6%
  Mediterrâneo Oriental 7,4 11,4 14,7 14,7 16,1 0,0% 9,5% 1,6% 2,3%

Médio Oriente 9,7 13,6 24,0 23,6 27,6 -1,7% 16,9% 2,1% 3,9%
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
* dados provisórios

Chegadas de Turistas internacionais
Milhões Variação % Quota %

Regiões Receptoras de Turistas Internacionais 

Fonte: OMT – dados de Setembro de 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003) 
* dados provisórios 
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Dos dez principais países de destino turístico, considerando as chegadas de turistas 
internacionais, oito deles situam-se na América do Norte e Europa, estando no entanto a 
ganhar peso a China, quinto destino mundial em 2002, integrada na região de Ásia e 
Pacífico. 
 
O número referente ao Reino Unido deverá estar sobreavaliado, dado considerar 
visitantes e não turistas, ao contrário dos restantes países. Por seu turno, os dados da 
Áustria e Alemanha poderão estar subdimensionados, tendo em conta que não 
consideram os turistas que pernoitam em estabelecimentos privados (amigos, família, 
etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As receitas do turismo internacional após uma quebra em 2001, recuperaram em 2002, 
para níveis superiores a 2000, quando analisadas em dólares norte americanos.  
 

 

 

 

 

 

Rank Serie 2002 *
Variação
2002 */01

Quota 
% 

Mundo 702,6 2,7% 100% 

1 França TF 77,0 2,4% 11,0% 
2 Espanha TF 51,7 3,3% 7,4% 
3 E.U.A. TF 41,9 -6,7% 6,0% 
4 Itália TF 39,8 0,6% 5,7% 
5 China TF 36,8 11,0% 5,2% 
6 Reino Unido VF 24,2 5,9% 3,4% 
7 Canadá TF 20,1 1,9% 2,9% 
8 México TF 19,7 -0,7% 2,8% 
9 Áustria TCE 18,6 2,4% 2,6% 

10 Alemanha TCE 18,0 0,6% 2,6% 
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
*  dados provisórios 

TCE: Turistas Internacionais em todos os tipos estabelecimentos colectivos

Dez principais destinos turísticos 
(chegadas de turistas internacionais- Milhões) 

TF: Chegadas de turistas Internac ionais nas fronteiras 
(exc luem-se os visitantes que não pernoitam)

VF: Chegadas de visitantes Internacionais nas fronteiras 
(inc luem-se os turistas e os que não pernoitam)

1990 2000 2001 2002* 01/00 02*/01 
Moeda 
   USD 264,1 473,4 459,5 474,2 -2,9% 3,2% -5,6% 1,6%
   € 207,4 512,5 513,0 501,5 0,1% -2,2% -2,4% -4,4%
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
*  dados provisórios

Receitas do turismo 
internacional

Biliões

Variação %
Preços

correntes

Variação % 
Preços 

constantes 
02*/0101/00 
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Por regiões tem-se: 

 

A Europa, África e Médio Oriente perdem peso, quando consideradas as receitas face ao 
número de chegadas de turistas internacionais, a favor das Américas e da Ásia e 
Pacífico. São estas duas regiões que registam a maior receita média por turista/chegada. 
 
A evolução de 2001 para 2002 foi desfavorável, ao nível das receitas, para as Américas 
e Europa, ao contrário das restantes regiões que registaram receitas superiores em 2002. 
 
Tendo em conta as receitas, são os seguintes os dez principais países a nível mundial: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receitas 
por 

chegada 
USD 

Mundo 675 
África 405 
Américas 995 
Ásia e Pacífico 720 
Europa 600 
Médio Oriente 470 
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
* dados provisórios 

5,1%
-1,8%
13,3%

20,0%
50,7%
2,7%

Quota 

100%

2,5%
24,1%114,3

94,7
240,5
13,0

Receitas do turismo internacional
Biliões USD

2002 *
474

11,8

Variação %
2002/01

0,3%

2,0%
-4,8%

Rank 2002 *
Variação
2002 */01

Quota 
% 

Mundo 474 3,2% 100 

1 E.U.A. 66,5 -7,4% 14,0% 
2 Espanha 33,6 2,2% 7,1% 
3 França 32,3 7,8% 6,8% 
4 Itália 26,9 4,3% 5,7% 
5 China 20,4 14,6% 4,3% 
6 Alemanha 19,2 4,0% 4,0% 
7 Reino Unido 17,8 9,5% 3,8% 
8 Áustria 11,2 11,1% 2,4% 
9 Hong Kong (China) 10,1 22,2% 2,1% 

10 Grécia 9,7 3,1% 2,1% 
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
*  dados provisórios 

Dez principais países  
(receitas do turismo internacional- Biliões de USD) 
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A França e os E.U.A. trocam posições, quando comparadas as chegadas e as receitas, 
com este último a passar de uma quota de 6% - chegadas para 14% - receitas. A 
Espanha, Itália e China são os únicos destinos que mantêm a sua posição, quer seja 
considerado o número de chegadas de turistas internacionais, quer as respectivas 
receitas. 
 
O Canadá e o México saem do top ten quando consideradas as receitas, surgindo dois 
novos destinos: Hong Kong e a Grécia, sendo de destacar este país que, com cerca de 
14,2 milhões de turistas apresenta receitas de quase 10 milhões de USD. 

B.1.2. Os Fluxos de Turismo na Europa 

Como se referiu, a Europa é a principal região em termos turísticos, quer como região 
emissora, quer como receptora. 
 
As chegadas de turistas internacionais à Europa é assegurada, fundamentalmente, pelos 
países europeus, como se pode constatar pelo quadro abaixo. 
 
Este quadro resulta de um exercício de agregação para se apurar os países de origem dos 
turistas dos destinos europeus com mais de 10 milhões de turistas em 2001 (dados 
provisórios), que absorviam cerca de 68% do total de chegadas à Europa. Esta 
informação refere-se aos turistas que entraram nesses principais destinos europeus em 
2001. Em cada viagem um turista pode viajar para vários países ou pode escolher um só 
país, essas opções dependem do seu perfil. Assim, estes dados não são comparáveis 
com as viagens ao estrangeiro realizadas pelos residentes de cada país. 
 
Os principais países europeus emissores de turistas internacionais situam-se no norte da 
Europa. 
 
Um estudo do Eurostat de 2002, com dados de 2000, realizado nos países da União 
Europeia, confirma esse facto, ou seja, a maior parte da população com mais de 14 anos, 
que faz pelo menos uma vez por ano uma viagem com estadia de mais de quatro noites, 
dos países escandinavos, da Alemanha, do Reino Unido, da Holanda, do Luxemburgo, 
da Bélgica e da Áustria viaja para fora dos respectivos países. 
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   menos uma viagem com estadia  de mais de 4 noites

Destino das viagens  1 (em %), em 2000:

País origem Próprio 
País

Total Na UE 
Bélgica (1999) 17,9 82,1 73,9 
Dinamarca 30,9 69,1 68,2 
Alemanha 34 66 66,2 
Grécia (1998) 95,5 4,5 43,4 
Espanha 89,7 10,3 59,4 
França .. .. .. 
Irlanda 39,9 60,1 79,4 
Itália 77,2 22,8 55,3 
Luxemburgo (2001) 0,4 99,6 79,8 
Holanda 37 63 74,7 
Áustria 31,8 68,2 54 
Portugal 82 18 74,2 
Finlândia 71,4 28,6 61 
Suécia(1997) 69,9 30,1 67,3 
Reino Unido (1999) 55 45 65,8 
Fonte: Eurostat “How europeans go on holiday”

No estrangeiro 

1 População com mais de 14 anos que faz por ano, pelo

As populações dos países do Sul privilegiam os seus próprios países como destino de 
férias, em viagens com pelo menos 4 noites de estadia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo informação publicada no início de 2004 pelo INE e de acordo com dados do 
Eurostat, relativos à procura turística dos residentes4 nos países da União Europeia, 
constata-se uma evolução positiva nas viagens para o estrangeiro por motivos de lazer, 
recreio e férias e visita a familiares e amigos. Comparando dados de 2001 e 2000, a 
maioria dos países da União Europeia registaram valores superiores em 2001, face ao 
ano anterior, a excepção foram: França, Bélgica, Finlândia, Espanha e Luxemburgo.  
 
Considerando as viagens para o estrangeiro pelos motivos atrás indicados, em 2001, a 
Alemanha surge claramente destacada com 76.362,0 milhares de viagens, sendo os 
lugares seguintes (medidos em milhares de viagens) ocupados por: 

• Reino Unido  - 44.468,1 
• França  - 15.937,0 

                                                 
4 É considerada residente de um país, uma pessoa que tenha vivido a maior parte do ano precedente (12 meses) nesse 
país (local) ou que tenha vivido nesse país (local) por um período curto, mas que pretenda regressar no prazo de 12 
meses, com intenção de se instalar nesse país (local). 
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• Holanda  - 12.032,0 
• Itália   - 10.078,5 

 
No período 1997-2001, os países que registaram maior crescimento médio anual nas 
viagens para o estrangeiro por motivo de lazer, recreio e férias e visita a familiares e 
amigos foram: o Reino Unido com 10,8%, a Espanha com 10,5%, o Luxemburgo com 
8,8%, a Alemanha com 8,2% e Portugal com 4,2%. 
 
A Europa é também o principal destino turístico mundial, quer considerando o número 
de turistas chegados, quer as receitas, embora neste caso perdendo quota. Por países, o 
número de chegadas e as respectivas receitas são:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os seis principais países, todos eles incorporando o top ten a nível mundial, absorvem 
57% dos turistas internacionais na Europa, tendo os três primeiros – França, Espanha e 
Itália – quotas, no mercado europeu, superiores a 10%. Portugal, como se pode verificar 

Chegadas de turistas internacionais nos países 
europeus 

Quota % 
Serie 2002 * 01/00 02*/01 2002* 

Europa 399.759 -0,5% 2,3% 100 

França TF 77.012 -2,6% 2,4% 19,3% 
Espanha TF 51.748 4,6% 3,3% 12,9% 
Itália TF 39.799 -3,9% 0,6% 10,0% 
Reino Unido VF 24.180 -9,4% 5,9% 6,0% 
Áustria TCE 18.611 1,1% 2,4% 4,7% 
Alemanha TCE 17.969 -5,9% 0,6% 4,5% 
Hungria VF/2 15.870 -1,5% 3,5% 4,0% 
Grécia TF 14.180 7,3% 0,9% 3,5% 
Polónia TF 13.980 -13,8% -6,8% 3,5% 
Turquia TF 12.782 12,5% 18,5% 3,2% 
Portugal TF 11.666 0,6% -4,1% 2,9% 
Suíça TF 10.000 -1,8% -7,4% 2,5% 
Holanda TCE 9.595 -5,0% 1,0% 2,4% 
Federação Russa TF 7.943 5,3% 7,3% 0,0% 
Croácia TCE 6.944 -26,0% 6,1% 1,7% 
Bélgica TCE 6.724 12,2% 4,2% 1,7% 
Irlanda TF 6.476 -4,4% 1,9% 1,6% 
Ucrânia TF 6.326 31,4% 9,2% 1,6% 
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
* dados provisórios 

TCE: Turistas Internacionais em todos os tipos estabelecimentos colectivos

Chegadas de turistas internacionais 
Variação %

TF: Chegadas de turistas Internacionais nas fronteiras 
(excluem-se os visitantes que não pernoitam)

VF: Chegadas de visitantes Internacionais nas fronteiras 
(incluem-se os turistas e os que não pernoitam)
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no quadro anterior, encontra-se na décima primeira posição, com pouco mais de 11,6 
milhões de turistas internacionais. 
 
Comparando o ano de 2002, com os dois anos anteriores, constata-se o comportamento 
positivo de sete países – Espanha, Áustria, Grécia, Turquia, Federação Russa, Bélgica e 
Ucrânia que, apesar dos atentados de Setembro de 2001 e do clima de instabilidade que 
se seguiu, registaram variações positivas em 2001 e 2002. Destes países destaca-se a 
Turquia, com taxas de crescimento bastante positivas, só superada, em 2001, pela 
Ucrânia que registou uma taxa de crescimento fora do comum, devido 
fundamentalmente ao aumento do número de turistas da Federação Russa. 
 
Portugal teve um comportamento diverso, após ter praticamente mantido estável o 
número de turistas internacionais em 2001 (crescimento de 0,6%), sofreu uma quebra de 
4,1% em 2002, sendo um dos três países europeus, para além da Suíça e da Polónia, que 
perderam turistas entre 2001 e 2002. 
 
Quando analisado o desempenho dos países, com base nas receitas do turismo 
internacional, verifica-se que o nosso país teve um comportamento positivo, 
apresentando uma taxa de crescimento razoável em 2002, tendo em conta o contexto, 
ano em que as receitas aumentaram 7,5%, quando o número de turistas decresceu em 
4,2%. A Espanha, país europeu com maior volume de receitas do turismo internacional, 
em 2002, registou um aumento de 2,2% nas receitas e 3,3% no número de turistas 
internacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receitas do turismo internacional nos países europeus 

Quota % 
2002 * 01/00 02*/01 2002* 

Europa 240.490

Espanha 33.609 4,5% 2,2% 14,0% 
França 32.329 -2,5% 7,8% 13,4% 
Itália 26.915 -6,2% 4,3% 11,2% 
Alemanha 19.158 0,3% 4,0% 8,0% 
Reino Unido 17.591 -16,7% 8,0% 7,3% 
Áustria 11.237 1,9% 11,1% 4,7% 
Grécia 9.741 2,4% 3,1% 4,1% 
Turquia 9.010 -3,3% 22,0% 3,7% 
Holanda 7.706 -6,8% 14,6% 3,2% 
Suíça 7.628 -3,5% 4,4% 3,2% 
Bélgica 6.892 4,7% -0,2% 2,9% 
Portugal 5.919 4,2% 7,5% 2,5% 
Polónia 4.500 -21,1% -6,5% 1,9% 
Federação Russa 4.188 3,8% 17,6% 1,7% 
Croácia 3.811 20,9% 14,3% 1,6% 
Hungria 3.273 9,4% -13,2% 1,4% 
Irlanda 3.089 7,0% 10,7% 1,3% 
Ucrânia 2.992 23,5% 9,8% 1,2% 
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)
* dados provisórios 

Receitas do turismo internacional
Milhões USD
Variação %
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A Alemanha, Grécia, Turquia, a Suíça, a Holanda e a Bélgica, estes dois países 
ganhando três e cinco posições, respectivamente, melhoram a sua posição no conjunto 
dos dezoito países europeus apresentados, quando analisado o seu desempenho na 
óptica das receitas. 
 
Comportamento inverso tiveram a Polónia e a Hungria que caem três e oito posições, 
respectivamente. A Áustria, Reino Unido, França e Portugal caem uma posição, quando 
analisado o ranking pelas receitas. 
 
No que diz respeito à receita média por turista/chegada, em 2002 (dados provisórios), a 
Alemanha e a Bélgica destacam-se com mais de mil euros de receita média, bastante 
acima da média europeia que se situa em 602 €. O Reino Unido apresenta uma média de 
728 €. Contudo há que salientar que este país apresenta para as chegadas de turistas 
internacionais o número de visitantes, e não o número de turistas, ou seja aqueles que 
pernoitam pelo menos uma noite, pelo que a receita média poderá estar subavaliada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto médio 

Europa 602 €

Alemanha 1.066 €
Bélgica 1.025 €
Holanda 803 €
Suíça 763 €
Reino Unido 728 €
Turquia 705 €
Grécia 687 €
Itália 676 €
Espanha 649 €
Áustria 604 €
Croácia 549 €
Federação Russa 527 €
Portugal 507 €
Irlanda 477 €
Ucránia 473 €
França 420 €
Polónia 322 €
Hungria 206 €
Fonte: OMT - dados de Setembro 2003 (Tourism Highlights, Edition 2003)

* dados provisórios 

Gasto médio
Turista/chegada

 2002 *



 

SaeR - Abril 2005 - 46 

 
Portugal encontra-se na parte inferior da tabela (13 º lugar), com uma receita média por 
turista de pouco mais de 500€. A França, primeiro destino turístico a nível mundial, 
regista uma das mais baixas receitas médias do conjunto destes dezoito destinos 
europeus – 420€. Enquanto a Polónia e a Hungria fecham a tabela, apresentando esta 
um valor de cerca de 1/3 da média europeia5. 
 
A Turquia e a Grécia confirmam o seu bom desempenho com receitas médias por turista 
superiores a dois importantes destinos do Sul da Europa e do mundo: Itália e Espanha. 
 
 

B.2. A CONCORRÊNCIA GLOBAL DA OFERTA 
 
Portugal está considerado como um destino de Sol & Praia, concorrendo, nesse 
segmento, com um importante conjunto de destinos turísticos, a nível mundial: 
Espanha, Itália ou mesmo a Grécia. Outros destinos têm vindo a ganhar peso na última 
década, concorrendo quer pelo preço, quer pelo exotismo/história. Entre estes podemos 
referir a Turquia, a Croácia, o Egipto, a Bulgária e Marrocos.  
 
Todos estes destinos podem ser considerados como concorrentes de Portugal, cada um 
deles com vantagens comparativas: 
 

− Notoriedade, imagem, tradição, história: Espanha, Itália, Grécia; 
− Localização, praias: caso da Croácia e da Bulgária; 
− História, tradição, sol e praias: Egipto e Turquia e mesmo Marrocos. 

 
A Espanha nosso vizinho e o segundo principal destino mundial, quer em número de 
turistas quer em receitas, aposta numa promoção agressiva, criando e desenvolvendo 
novos “produtos” turísticos, com as províncias concorrendo entre si, mas não deixando 
nunca de promover a marca “Espanha” e de a defender como destino turístico. 
 
Um papel decisivo na “orientação” dos fluxos turísticos, desempenham os operadores 
turísticos, que através das suas políticas promocionais, dispõem da capacidade de 
potenciar ou condicionar um destino. É de prever que os operadores turísticos venham a 
perder algum peso na cadeia de valor do turismo, nomeadamente no que diz respeito aos 
“pacotes”, a favor de outro tipo de distribuição, caso da internet ou da construção 
modular do produto (compra multi-canal ou fraccionada dos produtos). 
 
Este facto tem levado a que os próprios operadores turísticos estejam a reorientar a sua 
oferta, nomeadamente na dinamização de viagens à medida do cliente, onde este pode 

                                                 
5 De referir que os dados de chegadas de turistas internacionais da Hungria são referentes a visitantes, podendo este 
facto enviesar os dados e sua análise. 
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escolher o hotel e a duração da estadia, não estando limitado aos pacotes de viagens 
com hotel e duração pré-definidos. 
 
Portugal, em particular o Algarve e, em menor escala, a Madeira, está actualmente ainda 
muito dependente destes operadores turísticos, vivendo condicionado pelas suas 
políticas comerciais e promocionais. 
 
Para situar a posição de Portugal face aos seus concorrentes mais directos: Espanha, 
Grécia, Itália e alguns destinos que na última década ganharam algum peso no que é 
actualmente o principal mercado emissor – a Europa – foi feito um levantamento dos 
catálogos promocionais para 2005, dos principais operadores:  
 

− Neckermann, 
− Tui, 
− Thomas Cook, 
− Olimar e 
− Cadogan 

 
Foram analisados os catálogos promocionais destinados aos turistas de dois dos mais 
importantes países europeus emissores de turistas para Portugal – Alemanha e Reino 
Unido.  
 
Este exercício teve como objectivo avaliar o peso, exclusivamente de forma 
quantitativa, de cada um dos destinos referidos anteriormente, em comparação com 
Portugal. Nos quadros seguintes encontram-se os resultados dessa pesquisa: 
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OPERADOR DESTINO Páginas 
País/Destino

Páginas 
Portugal

THOMAS COOK ESPANHA e PORTUGAL
Espanha 312
Portugal - Algarve/Madeira 48

ESPANHA PORTUGAL e FRANÇA
Espanha 89
Portugal 19
França 14

EUROPA MEDITERRÂNEO E NORTE DE ÁFRICA
Egipto 4
Algarve e Madeira 7
C.Sol/Blanca/Brava/Luz/Tenerige/G.Canária/Maiorca 30
Alemanha 5
Itália 7
Austria 3
Tunísia 4
Turkia 3
Chipre 4
R. Checa 1

EGIPTO TUNISIA MARROCOS MALTA CROÁCIA BULGÁRIA 187

TURKIA 111

ITÁLIA 257

GRÉCIA E CHIPRE 245
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Dos quadros ressaltam alguns pontos: 
− Para estes operadores, o destino turístico Portugal limita-se ao Algarve, 

Madeira e pontualmente aos Açores e Lisboa. De referir, como curiosidade, 
que o operador Cadogan, dá ao seu catálogo para 2005 o título - Portugal & 
Açores; 

− Para dois dos operadores – Neckermann e Thomas Cook – o destino 
Portugal é promovido juntamente com a Espanha e/ou com França, com 
uma promoção que se pode considerar como marginal, face ao peso do País 
vizinho; 

− Em termos quantitativos (página por destino) a oferta do destino turístico 
Espanha, é esmagadora, quando comparada com Portugal. 

 
Realizou-se também um exercício, meramente indicativo6, dos preços médios para dois 
dos operadores – Olimar e Cadogan, que se apresenta em seguida: 
 
 

 

                                                 
6 A comparação dos preços exige um estudo mais cuidado e aprofundado, dado serem várias as varáveis em jogo 

OPERADOR DESTINO Páginas 
País/Destino

Páginas 
Portugal

OLIMAR Itália 179
Sardenha
Cãmpania

Roma

Espanha 147
Costa del Sol

Canárias
Madrid

Portugal 243
Algarve
Madeira

Lisboa

CADOGAN Marrocos 66

Gibraltar, Espanha e Ilhas 130
Marbella
Maillorca

Portugal & Açores ( Exclusivo Açores e Algarve) 66
Algarve
Açores
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Portugal versus Concorrentes

OPERADOR DESTINO

Preço.Médio 
(€) 

Época alta/
Época baixa

Itália
Sardenha 107/52
Cãmpania 132/73

Roma 119/99
Espanha

Costa del Sol 94/65
Canárias 60/48

Madrid 88/65
Portugal

Algarve 75/31
Madeira 65/52

Lisboa 84/68
Marrocos 963/636
Gibraltar, Espanha e Ilhas

Marbella 1032/786
Maillorca 825/752

Portugal & Açores ( Exclusivo Açores e Algarve)
Algarve 964/451
Açores 834/658

Nota: Os preços da Olimar referem-se a: preço médio PAX/noite/quarto duplo com pequeno almoço em hotel de 4 estrelas
         Preços da Cadogan referem-se a: preço médio PAX/ 7 noites com pequeno almoço/pessoa em hotel de 4 estrelas

CADOGAN

OLIMAR

 
 
 
No caso da Olimar, não existe praticamente diferenças entre Lisboa e Madrid, quanto ao 
preço médio PAX por noite num hotel de 4 estrelas, o mesmo acontecendo com a 
Madeira quando comparada com as Canárias (salvaguardas as diferenças que existem 
entre os dois destinos). Já o Algarve apresenta um preço médio mais baixo, quando 
comparado com a Costa del Sol – Espanha. 
 
Não existem diferenças relevantes nos preços médios praticados pela Cadogan para os 
destinos turísticos considerados, com excepção, na época baixa, no Algarve. 
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C. PORTUGAL: CAPACIDADES E REALIDADES  
 

C.1. OS FLUXOS TURÍSTICOS EM PORTUGAL  

C.1.1. O Turismo de Residentes 

O turismo de residentes representa uma importante fatia do turismo em Portugal. 
Embora em 2002 só pouco mais de 1/3 da população portuguesa, segundo dados do 
INE, tenha viajado por motivo de lazer, recreio e férias, é de esperar que essa 
percentagem aumente nos próximos anos. Apresentam-se e analisam-se, em seguida, 
dados publicados pelo INE – Estatísticas do Turismo 2002, referentes à procura de 
residentes em Portugal. Estes dados referem-se a uma nova série, que se enquadra na 
homogeneização da informação estatística do turismo, ao nível da União Europeia e dos 
países da Organização Mundial do Turismo.  
 
Em 2002 as estimativas da população residente em Portugal, com mais de 15 anos, por 
sexo e escalão etário são as seguintes:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo dados do INE, dessa população, em 2002, somente 35,6% viajaram por motivo 
de lazer, recreio e férias pelo menos uma noite. Considerando os escalões etários 
constata-se que praticamente 50% da população entre 15 e 24 anos, faz turismo de pelo 
menos uma noite, indo essa percentagem reduzindo gradualmente nos escalões 
seguintes: 43% no escalão [25-44 anos], 30% no escalão [45-64 anos] e 19% no escalão 
[+ de 64 anos]. Diversas razões estarão por detrás deste comportamento, nomeadamente 
culturais e educacionais – não interesse por outras culturas e pessoas, valorização de 
outros interesses/bens (casas, carros,) onde aplicar as economias, complexo de periferia, 
inércia, etc., e financeiras. 
 

Em Milhares 

Masculino Feminino Total 
15-24 anos 764,3 739,9 1.504,2 
25-44 anos 1.512,1 1.543,8 3.055,9 
45-64 anos 1.173,5 1.286,8 2.460,3 
+ 64 anos 713,3 983,8 1.697,1 

Total 4.163,2 4.554,3 8.717,5 
Fonte: INE 

Sexo
Escalão etário 

Portugal -  Estimativas da População residente com 15 ou 
mais anos, por sexo e escalão etário em 2002 



 

SaeR - Abril 2005 - 54 

 
Analisando o motivo de Lazer, Recreio e Férias, verifica-se que em todos os escalões e 
independentemente da duração da estadia (pelo menos uma noite ou mais de 4 noites), 
os residentes optam maioritariamente por férias em Portugal (ver gráfico). 
 
Nos escalões etários mais baixos, a percentagem dos residentes que passam férias em 
Portugal reduz-se ligeiramente, ao contrário do escalão de mais de 64 anos. De qualquer 
modo o nosso País continua a ser o destino preferencial dos turistas residentes, qualquer 
seja o motivo. Com excepção do escalão etário [25-44 anos], onde cerca de 59% da 
população residente opta pelo estrangeiro, quando faz turismo por motivos profissionais 
ou de negócio, nos restantes motivos e respectivos escalões etários, a população 
residente opta, claramente (mais de 60%) por fazer turismo em Portugal.  

 
 

Turistas residentes segundo o motivo e escalão etário 
Milhares 

Total 15-24 anos 25-44 anos 45-64 anos + 64 anos 
Lazer, recreio e férias 
(pelo menos uma noite) 3.107,4 746,3 1.311,1 729,3 320,7 
       Portugal 2.443,4 578,1 1.055,6 557,6 252,1 
       Estrangeiro 344,1 85,7 119,3 100,1 39,0 
       Ambos 319,9 82,5 136,2 71,6 29,6 
Lazer, recreio e férias 
(quatro e mais noites) 2.340,3 498,9 995,8 573,6 272,0 
       Portugal 1.780,5 360,6 767,7 433,9 218,3 
       Estrangeiro 343,8 81,1 143,2 86,7 32,8 
       Ambos 216,0 57,2 84,9 53,0 20,9 
Visita a familiares e amigos
(pelo menos uma noite) 1.598,0 311,7 569,0 428,8 288,5 
       Portugal 1.433,7 299,6 510,4 367,5 256,2 
       Estrangeiro 141,7 12,1 51,8 50,7 27,1 
       Ambos 22,6 6,8 10,6 5,2 
Visita a familiares e amigos
(quatro ou mais noites) 706,9 109,8 212,7 197,4 187,0 
       Portugal 561,7 97,7 160,9 146,7 156,4 
       Estrangeiro 135,0 12,1 48,3 45,7 28,9 
       Ambos 10,2 3,5 5,0 1,7 
Negócios/profissionais
(pelo menos uma noite) 395,5 87,9 189,3 112,0 6,3 
       Portugal 259,2 66,0 111,7 77,3 4,2 
       Estrangeiro 102,4 17,3 57,3 25,7 2,1 
       Ambos 33,9 4,6 20,3 9,0 
Outros motivos 406,0 54,6 131,1 109,0 111,3 
Não turistas 3.530,6
Fonte: INE 
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Turistas residentes, com férias em 
Portugal, por motivos e escalões 

etários - 2002

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

15-24 anos

25-44 anos

45-64 anos

+ 64 anos

%

Negócios:% de
turismo em
Portugal 

Visita:% de
turismo em
Portugal 4 ou
mais noites
Visita:% de
turismo em
Portugal pelo
menos 1 noite
Lazer: % de
turismo em
Portugal 4 ou
mais noites
Lazer: % de
turismo em
Portugal pelo
menos 1 noite

 
 
O nível de instrução da maioria dos turistas residentes é, de um modo geral, baixo 
possuindo somente 17,7% o ensino superior. Cerca de 8% ou não sabe ler ou escrever, 
ou somente sabe ler ou escrever, factos que ocorrem, basicamente, nos escalões etários 
mais elevados, embora seja sintomático que 0,9% dos turistas residentes entre os 25 e os 
44 anos esteja também nessa situação. 
 

 

Turistas segundo o nível de instrução, por sexo e escalão etário - 2002 
% 

Escalão 
Etário 

Não sabe ler 
nem escrever 

Sabe ler e
escrever

Ensino 
básico

Ensino
Secundário

Ensino 
Superior Total 

15-24 anos 0,1 0,0 8,3 11,3 2,3 22,0 
 Masculino 0,1 4,7 5,3 0,7 

Feminino 3,6 6,0 1,6 
25-44 anos 0,4 0,5 18,2 10,7 10,0 39,8 

 Masculino 0,2 0,3 8,6 5,1 4,7 
Feminino 0,2 0,2 9,6 5,6 5,3 

45-64 anos 0,6 1,5 16,7 2,3 4,2 25,3 
 Masculino 0,1 0,1 8,0 1,5 2,2 

Feminino 0,5 1,4 8,7 0,8 2,0 
+ 64 anos 2,9 1,6 6,5 0,7 1,2 12,9 

 Masculino 0,5 0,3 3,0 0,2 0,8 
Feminino 2,4 1,3 3,5 0,5 0,4 

Total 4,0 3,6 49,7 25,0 17,7 100,0 
Fonte: INE Fonte: INE 
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Estes factos traduzem a realidade educacional em Portugal, onde cerca de 45% da 
população estudantil não conclui o ensino secundário. De realçar que nos escalões mais 
jovens, entre 15 e 44 anos, existem mais turistas residentes do sexo feminino, com 
ensino secundário ou superior, do que do sexo masculino. Aliás, esta é outra 
característica da população escolar portuguesa, onde existem mais pessoas do sexo 
feminino a frequentar e terminar os diversos graus de ensino não obrigatório. 
 
O nível educacional de uma população influencia as suas motivações, enquanto turistas, 
pelo lado da procura e pelo da oferta, trazendo implicações ao nível das qualificações do 
pessoal que trabalha directa e indirectamente no turismo. A baixa formação/educação de 
base de uma parte significativa do nosso empresariado, constitui um importante 
constrangimento a um desenvolvimento equilibrado do sector do turismo (e de outros 
sectores, na medida em que esta característica não é, de modo nenhum, exclusiva dos 
empresários do turismo). Mas essa questão também se coloca ao nível dos recursos 
humanos que trabalham no vasto sector do turismo. Por exemplo, é notória a 
significativa queda na qualidade do atendimento público em geral (que já de si não era 
dos melhores), que se vem verificando no nosso País, nos últimos anos.  
 
Os turistas residentes realizaram, em 2002, quase 12 milhões de viagens, das quais 90% 
no próprio país, sendo o lazer, recreio e férias, com 53,1% das viagens totais, o 
principal motivo. As viagens por motivo de negócios representam cerca de 10% das 
viagens totais. 
 
Relativamente ao ano anterior – 2001, registou-se uma quebra de 5,7% no número total 
de viagens, embora as viagens para o estrangeiro tenham subido ligeiramente em 2002, 
cerca de 1,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viagens segundo o motivo, por duração da 
viagem e destino Milhares

Total Portugal Estrangeiro
TOTAL 1.186,1 965,8 220,3 

De 1 a 3 noites 666,3 567,5 98,8 

De 4 ou mais noites: 519,8 398,3 121,5 
  De 4 a 7 noites 389,4 314,5 74,9 
  De 8 a 14 noites 81,5 47,9 33,6 
  De 15 a 28 noites 27,2 19,9 7,3 
  De 29 a 91 noites 16,9 11,1 5,8 
  De 92 a 365 noites 4,8 4,8
Fonte: INE 

Noites Negócios/Profissionais
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Enquanto que no caso do motivo de lazer, recreio e férias, as viagens com duração de 
menos de 4 noites, representam cerca de 48% das viagens totais, no motivo de visitas, 
as viagens de curta duração representam 78% das viagens totais. 
 
Considerando cada um dos três motivos em análise, é nas viagens de 
negócios/profissionais que as viagens para o estrangeiro apresentam maior peso 
percentual, cerca de 19% do total de viagens.  
 
Os turistas residentes em Portugal realizaram um total de 64.146 milhares de dormidas, 
fora da sua residência habitual, de pelo menos uma noite. Dois terços das dormidas 
totais (42.611 milhares em estadias de pelo menos uma noite) tiveram como motivo 
principal o lazer, recreio e férias, como segundo motivo a visita a familiares e amigos 
com 15.955 milhares, e 5.579 milhares das dormidas foram por motivo de 
negócios/profissionais. 
 
O grosso das mais de 64.146 milhares de dormidas em 2002, referiram-se, 
maioritariamente, a estadias por viagem de mais de 4 noites - 51.356,3 milhares, contra 
12.789,8 milhares de dormidas de uma a três noites. 
 
Os turistas residentes no país privilegiam, nas dormidas em Portugal, o alojamento 
privado, com os hotéis e outros alojamentos colectivos e especializados a absorver 
somente ¼ das dormidas em território nacional, como se pode constatar no quadro 
seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 

Viagens segundo o motivo, por duração da viagem e destino 
Milhares

Total Portugal Estrangeiro Total Portugal Estrangeiro Total Portugal Estrangeiro
TOTAL 11.914,0 10.738,4 1.175,6 6.324,3 5.568,4 755,9 4.403,6 4.204,2 199,4

De 1 a 3 noites 7.098,7 6.831,8 266,9 3.002,4 2.858,8 143,6 3.430,0 3.405,5 24,5

De 4 ou mais noites: 4.815,4 3.906,6 908,8 3.321,9 2.709,6 612,3 973,6 798,7 174,9
  De 4 a 7 noites 2.376,7 2.000,1 376,6 1.422,2 1.156,4 265,8 565,1 529,2 35,9
  De 8 a 14 noites 1.497,0 1.156,7 340,3 1.162,0 916,7 245,3 253,5 192,1 61,4
  De 15 a 28 noites 694,2 568,7 125,5 570,2 493,9 76,3 96,8 54,9 41,9
  De 29 a 91 noites 242,7 176,3 66,4 167,5 142,6 24,9 58,3 22,6 35,7
  De 92 a 365 noites 4,8 4,8 0,0 - - - - - -

Fonte: INE 

Noites TOTAL Lazer, Recreio e Férias Visita a Familiares e Amigos
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O alojamento privado gratuito é a escolha predominante dos turistas residentes em 
Portugal, como se pode verificar no quadro anterior, tendo o alojamento privado 
alugado maior preferência que os outros estabelecimentos de alojamento colectivo e 
especializado. 
 
No estrangeiro a preferência dos turistas residentes vai em partes praticamente idênticas 
para os estabelecimentos hoteleiros e para o alojamento privado gratuito. 
 
Quanto à organização da viagem, os turistas residentes em Portugal optam, claramente, 
pelas férias em Portugal por marcação directa ou sem marcação. Com efeito, 
praticamente de 97% das viagens realizadas, no nosso país, pelos turistas residentes em 
Portugal, no ano de 2002, ou foram por marcação directa ou sem marcação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dormidas por meio de alojamento utilizado - 2002
Milhares 

Total Portugal Estrangeiro 

TOTAL 64.146,1 52.883,7 11.262,3 
Estabelecimentos hoteleiros 11.489,8 6.744,0 4.745,7 

% do total 18% 13% 42% 
Outros estabelecimentos de alojamento
colectivo e alojamento especializado 5.144,1 4.071,1 1.073,0 

% do total 8% 8% 10% 
Alojamento turístico privado: 47.512,2 42.068,6 5.443,6 

% do total 74% 80% 48% 
   Alojamento privado gratuito 39.462,2 34.471,5 4.990,7 
   Alojamento privado alugado 7.386,1 6.997,6 388,5 
   Outro alojamento privado 663,9 599,5 64,4 
Fonte: INE 

Total (pelo menos uma noite) Meios de alojamento

Fonte: INE

Organização das Viagens, 2002 
Milhares de viagens 

Total Portugal Estrangeiro 

TOTAL 11.914,1 10.738,4 1.175,7 

   Directamente/Sem marcação 11.150,5 10.392,6 757,9 
% do TOTAL 93,6% 96,8% 64,5% 

      Directamente 6.052,5 5.487,3 565,2 
      Sem marcação 5.098,0 4.905,3 192,7 
   Recurso Agência de Viagens/OT 763,6 345,8 417,8 

% do TOTAL 6,4% 3,2% 35,5% 
      Parcialmente 413,4 231,4 182,0 

Organização
Total (pelo menos uma noite) 
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Esta clara opção pela marcação directa/sem marcação, verifica-se qualquer que seja o 
motivo da viagem em Portugal ou a duração da viagem. Somente nas viagens de 
negócios ou profissionais, em Portugal, os turistas residentes recorrem um pouco mais 
às agências de viagens/operadores turísticos. Em 2002, 9,3% das viagens foram 
organizadas por essas entidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1.2. O Turismo de estrangeiros 

Foi registada, no nosso País, em 2002 a entrada de mais de 27 milhões de visitantes 
estrangeiros, 3,4% menos que no anterior. As entradas dos visitantes verificam-se 
predominantemente por via terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE

% das Viagens em Portugal com Recurso a Agência 

Motivo
Lazer, Recreio e Férias
(pelo menos uma noite)
Lazer, Recreio e Férias
(quatro e mais noites) 
Visita a Familiares e Amigos
(pelo menos uma noite)
Visita a Familiares e Amigos
(quatro e mais noites) 

Negócios/Profissionais 

6,3%

0,8%

3,3%

9,3%

Portugal

4,0%

de Viagens/OT, por motivo 

Evolução das Entradas Gerais de Visitantes 
Estrangeiros, por via de acesso 

Milhares
VAR. % % DO 

TOTAL 
2002/01 2002 

TOTAL 28.149,9 27.193,9 -3,4 100 

Terrestre 22.702,7 21.934,2 -3,4 80,6 
Aérea 5.258,8 5.072,6 -3,5 18,7 
Marítima 188,4 187,1 -0,7 0,7 

2001 2002
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Esta situação resulta do facto de mais de 76% dos visitantes serem da nacionalidade 
espanhola. Os outros Países, todos eles muito abaixo de Espanha, que sobressaem nos 
visitantes entrados em Portugal em 2002, são: 
 

− Reino Unido, com uma quota de 7,3%, 

− Alemanha e França, com 3,3% e 3,2% respectivamente. 

 
De 2001 para 2002 verificou-se uma quebra generalizada no número de visitantes, com 
excepção de quatro Países, que registaram aumentos no número de visitantes que 
entraram em Portugal:  
 

− Japão, com um crescimento de 6,4%, 

− Irlanda, com um crescimento de 5,5%, 

− França, com 2,1%, 

− Finlândia, com 0,6%. 
 
Quase 60% dos visitantes que entraram em Portugal em 2002, foram excursionistas 
(neste grupo estão incluídos os visitantes em trânsito marítimo) e os restantes turistas, 
ou seja, permaneceram pelo menos uma noite em Portugal. 
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Tanto o número de excursionistas como de turistas baixou de 2001 para 2002. Contudo 
a quebra no número de turistas foi maior, representando em 2001 43,2% dos visitantes, 
contra 42,8% em 2002. Como se pode constatar no quadro anterior essa quebra deveu-
se ao nosso principal mercado emissor, quer de excursionistas, quer de turistas – a 
Espanha – que baixou em 3,8% o número de turistas e 2,8% o número de 
excursionistas. 
 
É notória a elevada dependência do nosso país em relação a Espanha, como mercado 
emissor de turistas. Este facto é resultado da nossa situação geográfica mas, uma 
articulada política de transportes aéreos (ponto desenvolvido posteriormente neste 
Volume) poderia, seguramente, aliviar um pouco o peso do mercado espanhol, que irá 
certamente permanecer como principal emissor de visitantes e turistas. Existe contudo 
potencial para que outros Países europeus assumam quotas mais interessantes do que as 
que actualmente possuem. 
 
Outros dois países com peso como mercados emissores de turistas para Portugal, 
registaram, em 2002, quebras relevantes: o Reino Unido com menos 124,8 milhares de 
turistas (quebra de 6,3% em relação a 2001) e a Alemanha com menos 69 milhares de 
turistas (menos 7,8% que em 2001). 
 
Estes países detêm pesos diversos, como mercados emissores, consoante as regiões 
(NUT II) do país, como se pode verificar no quadro seguinte: 

Outros 461,7 429,9 -6,9 124,7 134,4 7,7 336,9 295,5 -12,3

Fonte: DGT 
*Inclui visitantes em trânsito marítimo 

Entradas de Estrangeiros, segundo o tipo de visitante, por país de 
nacionalidade Milhares 

2001 2002 Var. 01/02 2001 2002 Var. 01/02 2001 2002 Var. 01/02

Total 28.149,9 27.193,9 -3,4 15.982,7 15.549,7 -2,7 12.167,2 11.644,2 -4,3
Alemanha 978,3 906,0 -7,4 95,0 91,7 -3,4 883,3 814,3 -7,8
Áustria 60,2 59,3 -1,4 2,5 2,6 6,8 57,7 56,6 -1,8
Bélgica 265,5 251,0 -5,5 13,1 7,3 -44,2 252,4 243,7 -3,4
Brasil 119,8 118,2 -1,4 12,4 12,6 1,8 107,5 105,6 -1,7
Canadá 113,3 103,2 -8,9 4,3 4,1 -5,9 109,0 99,2 -9,0
Dinamarca 135,2 129,3 -4,4 1,3 1,3 1,1 133,9 128,0 -4,4
Espanha 21.363,0 20.705,9 -3,1 15.436,1 15.004,9 -2,8 5.927,0 5.701,0 -3,8
E.U.A. 273,7 263,9 -3,6 35,7 33,9 -4,9 238,0 229,9 -3,4
Finlândia 75,4 75,9 0,6 2,4 2,6 11,5 73,1 73,2 0,3
França 849,2 866,7 2,1 46,9 43,0 -8,3 802,3 823,8 2,7
Irlanda 130,9 138,0 5,5 0,8 0,8 -3,8 130,1 137,3 5,5
Itália 345,0 321,3 -6,9 32,6 30,5 -6,5 312,4 290,8 -6,9
Japão 45,3 48,2 6,4 1,7 1,9 10,6 43,6 46,3 6,2
Noruega 49,5 46,0 -7,0 0,8 0,8 6,7 48,7 45,2 -7,3
Países Baixos 520,3 507,6 -2,5 25,0 30,9 23,9 495,4 476,6 -3,8
Reino Unido 2.099,7 1.973,0 -6,0 133,1 131,2 -1,4 1.966,6 1.841,8 -6,3
Suécia 146,3 138,9 -5,0 2,3 2,2 -1,8 144,0 136,7 -5,1
Suiça 117,6 111,6 -5,1 12,1 12,8 6,2 105,6 98,8 -6,4

PAÍSES DE 
NACIONALIDADE 

Excursionistas* Turistas Total de Visitantes
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Tendo em conta as dormidas, em termos nacionais os três principais mercados são: 
Portugal (residentes), Reino Unido e Alemanha. A Espanha que é, quando considerado 
o número de turistas, o principal mercado emissor, representou em 2002, uma quota de 
apenas de 6% para o nosso país.  
 
É evidente a importância do mercado interno, que domina em cinco das sete regiões de 
Portugal. No Algarve e na Região Autónoma da Madeira é o Reino Unido o principal 
mercado emissor, considerando as dormidas. 
 
Ressaltam do quadro anterior, dois países europeus – a Irlanda e a Finlândia – pequenos 
em termos de população, respectivamente com 3,9 e 5,2 milhões de habitantes em 2001, 
mas que são o quinto mercado para a região do Algarve (Irlanda) e da Madeira 
(Finlândia). Estes foram dois dos quatro países que aumentaram o número de turistas 
para Portugal entre 2001 e 2002.  
 
A estada média dos turistas em Portugal, no ano de 2002, é de 3,2 dias, variando entre 
um máximo de 7,1 dias de estada média em apartamentos turísticos e uma estada média 
mínima de 1,5 dias nas pousadas. 
 

 

RL   Irlanda; NL   Países Baixos; S   Suécia: UK   Reino Unido 
P  

Distribuição das Dormidas por NUTS II, em 2002,  segundo os principais 
países de residência habitual 

Portugal   P   31   UK 22 D 12 E 6  NL   5   
Norte   P   60   E 11 UK 5 F 4  D   4   
Centro   P   72   E 8 F 4 I 3  UK   2   
Lisboa e Vale do Tejo   P   33   E 14 UK 7 D 6  F   6   
Alentejo   P   75   D 4 E 4 F 3  I   2   
Algarve   UK   36   P 18 D 17 NL 9  IRL   5   
Reg. Autónoma Açores   P   55   S 25 D 5 EUA 4  UK   3   
Reg. Autónoma Made ira   UK   29   D 23 P 14 F 5  FIN   4   
Fonte:  INE   

País   %   

–  Portugal; D  –  Alemanha; E –  Espanha; EUA  –  Estados Unidos da América; F – França; FIN – Finlândia; I  –  Itália;   
I – – - -  

Região   
5º Mercado   

País   %   País % País % País %   
1º Mercado   2º Mercado 3º Mercado 4º Mercado   
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As regiões do Algarve e da Madeira, registam as estadas médias mais elevadas, o que 
está directamente relacionado com o segmento de mercado que oferecem. No lado 
oposto encontra-se o Alentejo que apresenta a estada média mais baixa do país, 1,6 dias, 
seguido de perto pelas regiões Norte e Centro com uma estada média de 1,8 dias. 
 
No que diz respeito às dormidas as principais Regiões Turísticas de Portugal, em 2002, 
são: Algarve que absorveu cerca de 42% das dormidas; Lisboa e Vale do Tejo com 22% 
das dormidas; Região Autónoma da Madeira com 15,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No quadro seguinte, encontra-se a distribuição das dormidas em 2002, pelas sete regiões 
do país. 
 

 

 

Fonte: INE 

Estada média, segundo a categoria dos estabelecimentos, por regiões 
(NUTS II) EM 2002

NUTS TOTAL HOTÉIS HOTÉIS-
APARTAMENTOS

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

ALDEAMENTOS 
TURISTICOS

MOTÉIS POUSADAS ESTALAGENS PENSÕES

PORTUGAL 3,2 2,6 5,5 7,1 6,8 1,8 1,5 2,8 2,2

CONTINENTE 3 2,4 5 7,1 6,8 1,8 … … 2,1
   Norte 1,8 1,8 2,4 6,5 1,2 1,2 1,5 1,9 1,8
   Centro 1,8 1,7 2,1 2,9 - 1,4 1,4 1,7 2
   Lisboa e Vale do Tejo 2,2 2,2 3,3 3,5 5,6 1 1,4 1,9 2,3
   Alentejo 1,6 1,5 2,8 2,4 - - 1,4 1,7 1,5
   Algarve 5,8 4,5 6,5 7,3 6,9 4,6 … … 3

REGIÃO AUTÓNOMA  
AÇORES 3,1 3,2 3,3 3,6 - - - 2,6 2,7

REGIÃO AUTÓNOMA  
MADEIRA 5,5 5,2 6,5 7 - - … …. 4,2

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

1 

Peso de cada Região no Total de Dormidas do 
País em 2002

NORTE

CENTRO

LISBOA E VALE DO TEJO 

ALENTEJO

ALGARVE

REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES

REGIÃO AUTÓNOMA DA
MADEIRA
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Dormidas, segundo a categoria dos Estabelecimentos, por Regiões (NUTS II)  - 2002
Nº

NUTS e 
Países de Residência

TOTAL HOTÉIS HOTÉIS-
APARTAMENTOS

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

ALDEAMENTOS 
TURISTICOS

MOTÉIS POUSADAS ESTALAGENS PENSÕES

PORTUGAL 34.208.968 16.612.845 5.965.715 5.010.802 2.023.210 222.055 397.391 587.935 3.389.015

     PORTUGAL 10.646.274 5.413.355 1.315.263 1.047.239 339.319 140.568 203.912 180.355 2.006.263
     ESTRANGEIRO 23.562.694 11.199.490 4.650.452 3.963.563 1.683.891 81.487 193.479 407.580 1.382.752

CONTINENTE 27962327 13413078 3758358 4842524 2023210 222055 ... ... 2969222

     PORTUGAL 9.418.721 4.661.479 1.056.979 1.022.452 339.319 140.568 ... ... 1.840.635
     ESTRANGEIRO 18.543.606 8.751.599 2.701.379 3.820.072 1.683.891 81.487 ... ... 1.128.587

NORTE 3.262.430 2.093.096 73.859 25.642 7.427 71.688 110.590 104.937 775.191

     PORTUGAL 1.959.010 1.105.739 37.663 17.586 7.427 66.672 62.294 67.187 594.442
     ESTRANGEIRO 1.303.420 987.357 36.196 8.056 - 5.016 48.296 37.750 180.749

CENTRO 1.953.319 1.297.618 104.160 25.194 - 34.092 49.888 44.535 397.832

     PORTUGAL 1.405.014 893.107 64.786 19.390 - 29.140 27.012 37.185 334.394
     ESTRANGEIRO 548.305 404.511 39.374 5.804 - 4.952 22.876 7.350 63.438

LISBOA E VALE DO TEJO 7.548.167 5.659.250 519.596 19.333 35.985 19.283 49.109 83.215 1.162.396

     PORTUGAL 2.455.524 1.657.016 145.762 10.721 3.386 18.281 16.491 26.634 577.233
     ESTRANGEIRO 5.092.643 4.002.234 373.834 8.612 32.599 1.002 32.618 56.581 585.163

ALENTEJO 904.108 323.004 170.443 34.750 - - 147.080 13.424 215.407

     PORTUGAL 674.521 219.184 152.181 30.502 - - 90.232 12.038 170.384
     ESTRANGEIRO 229.587 103.820 18.262 4.248 - - 56.848 1.386 45.023

ALGARVE 14.294.303 4.040.110 2.890.300 4.737.605 1.979.798 96.992 ... ... 418.396

     PORTUGAL 2.924.652 786.433 656.587 944.253 328.506 26.475 ... ... 164.182
     ESTRANGEIRO 11.369.651 3.253.677 2.233.713 3.793.352 1.651.292 70.517 ... ... 254.214

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 777.935 595.960 40.033 16.507 - - - 16.362 109.073

     PORTUGAL 441.724 314.427 22.465 5.484 - - - 9.501 89.847
     ESTRANGEIRO 336.211 281.533 17.568 11.023 - - - 6.861 19.226

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 5.233.622

     PORTUGAL 768.352 437.449 235.819 19.303 - - ... ... 75.781
     ESTRANGEIRO 4.465.270 2.166.358 1.931.505 132.468 - - ... ... 234.939
Fonte: INE

Dormidas, segundo a categoria dos Estabelecimentos, por Regiões (NUT’s II) - 
2002 
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Quanto à origem dos turistas que estiveram em Portugal em 2002, a União Europeia é a 
principal zona emissora, tendo sido responsável por 87% das dormidas de estrangeiros 
em Portugal. 
 

 
Considerando as dormidas, o Reino Unido e a Alemanha são claramente os principais 
países emissores, com 31,4% e 17,4%, respectivamente, das dormidas de turistas 
estrangeiros. Os lugares seguintes são ocupados pela Espanha, com 8,8% e a França 
com 4,9%. Estes quatro países foram responsáveis por praticamente 2/3 das dormidas 
de estrangeiros em Portugal em 2002. 
 
Quando analisada a relação, número de turistas versus dormidas, constatam-se 
alterações nos países emissores. De facto, em 2002, o país com melhor relação 
dormida/turista foi a Irlanda, 137,3 milhares de turistas que proporcionaram 971.365 
dormidas. 
 

Dormidas, segundo a categoria dos Estabelecimentos, por Países de residência habitual - 2002

Nº

Países de Residência
TOTAL HOTÉIS HOTÉIS-

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS
ALDEAMENTOS 

TURISTICOS
MOTÉIS POUSADAS ESTALAGENS PENSÕES

PORTUGAL 34.208.968 16.612.845 5.965.715 5.010.802 2.023.210 222.055 397.391 587.935 3.389.015

     PORTUGAL 10.646.274 5.413.355 1.315.263 1.047.239 339.319 140.568 203.912 180.355 2.006.263
     ESTRANGEIRO 23.562.694 11.199.490 4.650.452 3.963.563 1.683.891 81.487 193.479 407.580 1.382.752

       EUROPA 21.671.253 9.950.352 4.455.218 3.860.491 1.643.160 79.096 143.553 391.278 1.148.105
          UNIÃO EUROPEIA 20.486.181 9.393.489 4.151.512 3.738.894 1.576.306 76.910 132.636 372.861 1.043.573
            Alemanha 4.104.649 2.035.072 754.717 500.060 396.786 33.565 25.098 108.669 250.682
            Aústria 227.816 126.153 53.838 11.385 11.553 315 2.753 6.486 15.333
            Bélgica 528.793 263.324 142.518 44.861 16.059 719 8.239 17.568 35.505
            Dinamarca 312.062 107.793 119.859 41.022 17.333 243 1.911 4.221 19.680
            Espanha 2.068.414 1.511.092 213.906 75.395 29.298 5.309 21.899 22.465 189.050
            Finlândia 346.498 125.700 145.666 52.198 1.900 128 525 3.800 16.581
            França 1.156.272 756.113 155.962 28.970 37.965 3.552 16.393 24.899 132.418
            Grécia 44.922 34.888 3.177 2.535 138 218 231 574 3.161
            Irlanda 971.365 135.239 137.806 556.803 109.879 275 1.376 2.644 27.343
            Itália 779.743 598.841 50.719 12.878 7.177 1.035 12.786 8.651 87.656
            Luxemburgo 37.555 20.817 7.054 3.147 3.036 27 670 1.293 1.511
            Países Baixos/Holanda 1.825.183 470.211 404.943 510.123 326.144 2.777 13.133 23.154 74.698
            Reino Unido 7.406.249 2.834.888 1.775.903 1.840.177 602.055 28.575 25.103 133.759 165.789
            Suécia 676.660 373.358 185.444 59.340 16.983 172 2.519 14.678 24.166
          PAÍSES CANDIDATOS 219.293 123.428 43.157 18.259 2.857 207 570 1.853 28.962
          OUTROS PAÍSES DA EUROPA 965.779 433.435 260.549 103.338 63.997 1.979 10.347 16.564 75.570

       ÁFRICA 178.648 84.412 13.736 9.519 8.970 189 393 722 60.707

       AMÉRICA 1.361.957 894.424 159.923 87.980 29.184 1.890 39.608 11.289 137.659
            Brasil 325.237 245.073 15.378 1.443 2.673 696 4.579 1.782 53.613
            Canadá 303.105 99.402 92.213 68.012 16.547 261 7.731 1.664 17.275
            Estados Unidos da América 625.476 477.050 38.781 16.658 8.031 668 25.693 6.846 51.749
            Outros América 108.139 72.899 13.551 1.867 1.933 265 1.605 997 15.022

       ÁSIA 287.672 229.961 15.193 2.760 1.687 242 8.711 3.622 25.496
            Japão 169.785 141.839 6.157 559 228 110 7.395 2.706 10.791
            Outros Ásia 117.887 88.122 9.036 2.201 1.459 132 1.316 916 14.705

       OCEÃNIA 63.164 40.341 6.382 2.813 890 70 1.214 669 10.785
Fonte: INE

Dormidas, segundo a categoria dos Estabelecimentos, por Países de residência 
habitual - 2002 
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Também a Finlândia apresenta um comportamento interessante com os seus 73,2 
milhares de turistas a originar 346.498 dormidas em Portugal no ano de 2002. 
 
Outros países como a Alemanha ou a Suécia registaram rácios ligeiramente acima de 4 
dormidas por turista. Do lado oposto encontra-se a Espanha com os seus 5.701 milhares 
de turistas que proporcionaram 2.068.414 dormidas, ou seja, em média não chega a 1 
dormida por turista. 
 
Em termos de distribuição de dormidas ao longo do ano, em 2002, quer para os 
residentes em Portugal, quer para os estrangeiros, a maior concentração verifica-se entre 
os meses de Maio a Outubro. No caso dos estrangeiros estes meses concentraram cerca 
de 65% das dormidas em 2002 e, 61,4% no caso dos residentes em Portugal. 
 
De um modo geral o período mais fraco, em termos de dormidas, vai de Novembro a 
Fevereiro, mesmo na região do Algarve que tem um clima mais temperado no Inverno. 
A Região Autónoma da Madeira é a que regista uma distribuição mensal mais 
homogénea, em particular dos estrangeiros, com percentagens de dormidas equilibradas 
ao longo dos meses do ano. Nesta região os residentes em Portugal, mantém, o seu 
comportamento sazonal, concentrando as dormidas nos meses de Junho, Julho, Agosto e 
Setembro. 
 

0,0   2,0   4,0 6,0 8,0 

Rácio Dormidas/Turistas - 2002 

Reino Unido   
Áustria   
Finlândia   
Suécia   
Alemanha   
Irlanda   
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C.2. AS CAPACIDADES INSTALADAS  
 

Neste ponto são apresentados os dados oficiais actualmente disponíveis (2002), 
relativos aos estabelecimentos hoteleiros classificados em Portugal, sua distribuição 
pelo país e sua capacidade. 
 
Para além desta oferta classificada, existe outra oferta turística de alojamentos 
particulares, que não está inventariada, mas que tem um peso significativo no nosso 
país. 
 
Em 2002, segundo os dados publicados pelo INE, existiam em Portugal cerca de 1900 
estabelecimentos classificados, que à data de 31 de Julho daquele ano, empregavam 
42.927 pessoas. 

 

Estabelecimentos por categoria  em 
Portugal

28%
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11%
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45%
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Hotéis-Apartamentos

Apartamentos Turísticos

Aldeamentos Turísticos
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Pousadas

Estalagens

Pensões

 

 

NUTS Hotéis Hotéis-Apart. Apart. 
Turísticos

Aldeam. 
Turísticos

Motéis Pousadas Estalagens Pensões Total

Portugal  525  124 211 33 17 45  83  860 1 898
Continente  451  80  181  33  17  43  59  784 1 648

Norte  107  3  14  1  6  12  22  271  436
Centro  85  4  7 -  5  7  11  142  261
Lisboa e Vale do Tejo  163  14  5  2  1  6  15  212  418
Alentejo  17  7  7 - -  15  3  56  105
Algarve  79  52  148  30  5  3  8  103  428

Reg. Aut. Açores  24  6  5 - - -  3  25  63
Reg. Aut. Madeira  50  38  25 - -  2  21  51  187

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002 

Estabelecimentos, segundo a categoria dos estabelecimentos, por regiões 
(NUTS II) 
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Segundo as estatísticas de 2002, os estabelecimentos classificados como pensões são os 
mais expressivos no panorama nacional, com 860 unidades, representam quase metade 
do total dos estabelecimentos e a maioria concentra-se essencialmente nas regiões Norte 
e Lisboa e Vale do Tejo. Os hotéis são a segunda categoria com maior número de 
unidades (28%), sendo mais uma vez, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte do 
país as que possuem maiores concentrações. Na região do Algarve predominam os 
apartamentos turísticos e os hotéis-apartamentos, que para além da Madeira, tem pouca 
expressão no resto do território português, representando contudo 18% dos 
estabelecimentos classificados existentes em Portugal.  
 
Os motéis representam apenas 1% dos estabelecimentos, estando repartidos 
uniformemente pelas regiões Norte, Centro e Algarve. 
 

Entre 1990 e 2002 a evolução no número de estabelecimentos por NUT II, é 
apresentada no quadro e gráficos seguintes. 
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Norte Centro Lisboa e Vale 
do Tejo

Alentejo Algarve Reg. Aut.  
Açores 

Reg. Aut.  
Madeira 

Portugal

1990  417  294  464  81  364  53  85 1 758
1998  390  267  407  100  384  58  148 1 754
1999  395  264  412  102  388  58  153 1 772
2000  393  264  414  105  392  54  164 1 786
2002  436  261  418  105  428  63  187 1 898

Variação período 1990/2002 4,56% -11,22% -9,91% 29,63% 17,58% 18,87% 120,00% 7,96%

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002 

Número de estabelecimentos em funcionamento (NUTS II) 
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Destaca-se a evolução registada na Região Autónoma da Madeira com um acréscimo 
significativo de 102 unidades entre 1990 e 2002. Para além da Madeira, o Alentejo, os 
Açores e o Algarve aumentaram o número de unidades acima da média nacional de 8%. 
A região Norte apenas contou com um crescimento de 4,56%. As regiões Centro e 
Lisboa e Vale do Tejo apresentam reduções no número de unidades de 1990 para 2002. 
 

Em termos de representatividade nacional, a Madeira passou de 5% para 10%, enquanto 
os Açores mantiveram a sua quota de 3%. O Alentejo aumentou a sua quota nacional 
em 1%. As restantes regiões tiveram um decréscimo, sendo o mais significativo na 
região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Centro com uma diminuição de 3%. 
 

Contudo, há que referir que nos últimos anos (2003 e 2004) foram abertos novos 
estabelecimentos hoteleiros em todo o País, em particular nas regiões de Lisboa e Vale 
do Tejo e Madeira, melhorando a oferta de maior qualidade, com novos hotéis de quatro 
e cinco estrelas. Os dados estatístico de 2004, reflectirão, certamente, esta realidade. 
 
Nos dois gráficos seguintes pode-se visualizar a evolução dos estabelecimentos 
hoteleiros por NUT II de 1990 para 2002. 
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As capacidades dos estabelecimentos classificados em 2002, em número de quartos, 
encontram-se no quadro seguinte, por tipo de estabelecimento e por NUT. 
 
 

 

 

Em termos de camas a situação em 2002, dos estabelecimentos classificados é a 
seguinte: 
 

NUTS Hotéis Hotéis -  
Apart. 

Apart. 
Turísticos

Aldeam. 
Turísticos

Motéis Pousadas Estalagens Pensões Total

Portugal 51.005 12.930 12.565 5.425 747 1.127 2.506 19.500 105.805
Continente 42.668 8.520 12.169 5.425 747 1.081 1.658 17.847 90.115

Norte 7.995 286 121 32 239 327 592 5.485 15.077
Centro 5.545 278 221 195 148 316 3.143 9.846
Lisboa e Vale do Tejo 18.020 1.460 55 110 72 134 474 5.744 26.069
Alentejo 1.104 638 109 397 53 1.217 3.518
Algarve 10.004 5.858 11.663 5.283 241 75 223 2.258 35.605

Reg. Aut. Açores 1.831 170 73 78 440 2.592
Reg. Aut. Madeira 6.506 4.240 323 46 770 1.213 13.098
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002 

Quartos, segundo a categoria dos estabelecimentos, por regiões (NUTS II) - 
31-07-2002    
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Capacidade de alojamento segundo a categoria 
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Nos estabelecimentos classificados, os hotéis são claramente a categoria que apresenta a 
maior capacidade de alojamento (quartos e camas), representando cerca 44% do total da 
capacidade instalada. Lisboa e Vale do Tejo dispõem do maior número de alojamentos, 
seguido do Algarve, da região Norte e da Madeira. Os apartamentos turísticos e os 
hotéis-apartamento representam no seu conjunto 30% da totalidade dos alojamentos em 
Portugal, estando concentrados especialmente no Algarve e na Madeira.  
 
As pensões, representando 17% do total, tem o maior número de alojamentos na região 
de Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte e os aldeamentos turísticos apresentam uma 
capacidade de alojamento de 6%, concentrando-se 98% na região do Algarve, tendo 
pouco significado no resto do país.  

NUTS Hotéis Hotéis-
Apart.

Apart. 
Turísticos

Aldeam. 
Turísticos

Motéis Pousadas Estalagens Pensões Total

Portugal 104.727 32.725 38.115 14.523 1.759 2.274 5.186 40.594 239.903

Continente 88.000 23.366 37.150 14.523 1.759 2.182 3.472 37.210 207.662
Norte 16.317 646 314 120 490 672 1.248 11.501 31.308
Centro 11.327 678 533 473 296 667 6.320 20.294
Lisboa e Vale do Tejo 37.154 3.355 116 300 163 268 967 12.107 54.430
Alentejo 2.195 1.577 234 796 108 2.631 7.541
Algarve 21.007 17.110 35.953 14.103 633 150 482 4.651 94.089

Reg. Aut. Açores 3.686 390 268 164 880 5.388
Reg. Aut. Madeira 13.041 8.969 697 92 1.550 2.504 26.853

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002

Capacidade de alojamento (em número de camas), segundo a categoria 
dos estabelecimentos, por regiões (NUTS II) 
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As estalagens, as pousadas e os motéis, representam, no seu conjunto, apenas 4% da 
capacidade de alojamento. 
 
Os aldeamentos, apartamentos turísticos e hotéis apartamentos contribuem para que o 
Algarve e a Madeira superem as restantes, em termos de capacidade oferecida, o que se 
reflecte na capacidade média, como se pode verificar no gráfico seguinte: 
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No quadro seguinte apresenta-se, para 2002, por tipo de alojamento, a sua capacidade, o 
pessoal ao serviço (em 31 de Julho de 2002) e as dormidas. 
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TIPOS DE ALOJAMENTO 2001 2002

Número 1 895 1 898
Capacidade de Alojamento 233636 239903
Pessoal ao Serviço 45 798 42 927
Dormidas 36 276 540 34 208 968
Residentes em Portugal 10 892 322 10 646 274
Residentes no Estrangeiro 25 384 218 25 562 694

Número (a) (*) 200 197
Capacidade de Alojamento 250976 171606
Área (ha) (*) 880 1 017
Pessoal ao Serviço 3 008 2 855
Dormidas 6 533 509 6 386 492
Residentes em Portugal 5 017 525 4 980 193
Residentes no Estrangeiro 1 515 984 1 406 299

Número 33 38
Capacidade de Alojamento 6653 6350
Pessoal ao Serviço 1 292 1 153
Dormidas 880 185 784 755
Residentes em Portugal 853 721 764 024
Residentes no Estrangeiro 26 464 20 731

Número 27 28
Capacidade de Alojamento 2901 3058
Pessoal ao Serviço 230 256
Dormidas 363 652 430 983
Residentes em Portugal 255 059 301 967
Residentes no Estrangeiro 108 593 129 016
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002

(*) DGT
Notas: a) - Continente

Capacidade de Alojamento, Pessoal ao Serviço e Dormidas

POUSADAS DA JUVENTUDE

COLÓNIAS DE FÉRIAS

PARQUES DE CAMPISMO

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS

 
 
Entre 2001 e 2002 assistiu-se a uma queda acentuada na capacidade de alojamento dos 
parques de campismo, ao contrário das pousadas de juventude e dos estabelecimentos 
hoteleiros que aumentaram a sua capacidade de alojamento em 5,4% e 2,7%, 
respectivamente. 
 
Assistiu-se também a uma queda nas dormidas, em três dos quatro tipo de 
estabelecimentos referidos. Com efeito, somente as pousadas de juventude viram as 
dormidas aumentar entre 2001 e 2002. 
 
A título informativo apresentamos em seguida dados, para os anos de 2001 e 2002,  
sobre: 

• capacidade de alojamento no Turismo de Espaço Rural (TER), por modalidade, 
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• capacidade de alojamento e pessoal ao serviço por NUT II, para os parques de 
campismo, colónias de férias e pousadas da juventude. 

 

2001 2002 Var 01/02 
(%)

2001 2002 Var 01/02 
(%)

Total Geral 685 866 26,4 6 476 8 533 31,8
Turismo de Habitação 228 244 7 2 371 2 677 12,9
Turismo Rural 284 358 26,1 2 379 3 256 36,9
Agroturismo 122 145 18,9 1 386 1 738 25,4
Casas de Campo 51 116 127,5 340 763 124,4
Turismo de Aldeia (a) 3 (a) 99
Fonte: DGT

Notas: a) – Modalidade não considerada em 2001

Nº de Estabelecimentos Nº de Camas

Capacidade de alojamento no Turismo no Espaço Rural (TER), por 
modalidade

Modalidades

 
 

NUTS
Nº Parques Área Parque 

(ha)
Capacidade 

Alojamento (nº 
campistas)

Pessoal ao 
Serviço

Portugal 207 1 017 171 606 2 855
Continente 197 1 015 169 506 2 841
   Norte 45 170 25 665 493
   Centro 55 245 46 894 647
   Lisboa e Vale do Tejo 51 295 46 321 886
   Alentejo 23 142 21 295 271
   Algarve 23 163 29 331 544
Reg. Aut. dos Açores 8 X X X
Reg. Aut. da Madeira 2 … … …
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002

Número de parques de campismo, área, capacidade de alojamento e 
pessoal ao serviço, por regiões (NUTS II) - 31-07-02

 
 

NUTS
Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. HM H M

Portugal  38 6 350 1 673 4 109 1 021 2 565  652 1 544  206 2 241 1 153  383  770
Continente  31 5 846 1 557 3 846 909 2 312 648 1 534 135 2 000 1 067  352 715
   Norte  6  960  314 654 252 549 62 105 15  306  175 46 129
   Centro  9 1 826  390 1 032 367 961 23 71 61  794  264 65 199
   LVT  12 2 091  443 1 289 206 618 237 671 50  802  462  187 275
   Alentejo  2 … … … … … … … … … … … …
   Algarve 2 … … … … … … … … … … … …
Reg. Aut. Açores 1 … … … … … … … … … … … …
Reg. Aut. Madeira 6 … … … … … … … … … … … …
Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002

Pessoal ao ServiçoCamaratas

Colónias de férias, capacidade de alojamento e pessoal de serviço, por regiões (NUTS II) - 31-07-02 

Total Total Com WC Sem WC 
Colónias de Férias QUARTOS
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NUTS
Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. Nº Cap. Aloj. HM H M

Portugal  28 3 058  525 1 508 285 712 240 796 340 1 550  256  89 167
Continente  26 2 981  521 1 498 282 704 239 794 330 1 483 … … …
   Norte  8  876  204 454 134 264 70 190 96  422  74  17 57
   Centro  6  595  78 283 23 51 55 232 61  312  41  17 24
   LVT  6  894  137 477 46 138 91 339 91  417  58  22 36
   Alentejo  2 … … … … … … … … … … … …
   Algarve  4  480  82 232 59 199 23 33 62  248  42  18 24
Reg. Aut. Açores  2 … … … … … … … … … … … …
Reg. Aut. Madeira - - - - - - - - - - - - -

Fonte: INE, Estatísticas do Turismo 2002

Pousadas de Juventude, capacidade de alojamento e pessoal ao serviço, por regiões (NUTS II)       
31-07-2002

Camaratas Pessoal ao Serviço
Com WC Sem WC 

Quartos

TotalTotal

Pousadas de 
Juventude

 
 
Paralelamente a esta oferta relativa aos estabelecimentos classificados, existe em 
Portugal uma oferta de alojamento privado para alugar, com um peso significativo em 
termos de utilização, nomeadamente pelos turistas residentes (ver quadro dormidas por 
meio de alojamento utilizado – 2002 no ponto C.1. Os Fluxos Turísticos em Portugal). 
 
Também o alojamento privado gratuito, que em 2002 foi responsável em Portugal por 
65% das dormidas totais dos turistas residentes, detém um peso bastante importante na 
oferta turística nacional. 
 

 

C.3. A ORGANIZAÇÃO DO TURISMO E AS CONDIÇÕES 
DOS FACTORES EM PORTUGAL 
 
A definição de uma política de promoção obriga à assunção inequívoca de uma “missão 
nacional” para o turismo. Há que deixar claros os quadros de intervenção e os 
objectivos nacionais para que os agentes económicos possam definir os seus planos de 
investimento, criando as condições para uma maior abertura a futuros programas de 
atracção, orientação e fixação de investimentos nacionais e estrangeiros neste sector de 
actividade. 
 
Portugal é, no início do século XXI, o 17º destino turístico do mundo, beneficiando do 
facto de ao longo dos últimos 40 anos do século passado, terem sido criadas infra-
estruturas que, numa primeira fase, dinamizaram o turismo interno e, numa segunda 
fase, incrementaram os fluxos turísticos com origem na Europa, baseando-se, para tal, 
no desenvolvimento da imagem do segmento Sol & Praia, com especial relevância para 
o destino Algarve. Até há poucos anos, indiferente a qualquer estratégia de longo prazo, 
as autoridades nacionais, limitavam-se a promover este produto, hipotecando o futuro 
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em favor dos países da bacia mediterrânica, em particular da Turquia e do Norte de 
África. 
 
O desenvolvimento do conceito de globalização e de abertura de fronteiras colocou o 
sector turístico no foco dos principais países da bacia mediterrânica e de destinos que, 
até ao início da década de 80, não eram sequer considerados como objectivo turístico 
por parte dos consumidores e operadores do sector. 
 
O nascimento, motivado pela aposta dos governos de alguns países, de novos destinos 
turísticos directamente concorrentes de Portugal determinou que o grande factor 
concorrencial no segmento Sol & Praia passasse a ser o preço. Os destinos passaram a 
usar esta arma como fonte primordial para a atracção do consumidor final, deixando, em 
muitos casos, na mão dos grandes operadores internacionais a venda e a construção da 
imagem desses mesmos destinos. 
 
Toda esta evolução concorrencial, aliada ao facto de que o mercado de viagens e 
turismo assume cada vez mais uma preponderância económica de grande protagonismo 
nas transacções internacionais, atraiu o investimento de uma série de grandes 
empreendedores internacionais que mudaram a forma linear de captação turística que 
regulava as relações entre a oferta e a procura até ao início dos anos oitenta. O que 
poderia ser uma promoção de imagem de um destino turístico até então, focalizada no 
consumidor final, passou a ser um mero “criador de sonhos” que poderá, ou não, ser 
manipulado pelos intermediários em função dos seus interesses económicos que 
raramente estão dissociados de destinos turísticos específicos. 
 
Importa, pois, avaliar qual a preponderância que cada um dos intervenientes na 
constituição do produto turístico tem sobre o consumidor final, para que se possa definir 
uma estratégia de curto, médio e longo prazo para a promoção turística e para a 
construção de uma imagem de marca forte no estrangeiro. 
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Com o crescimento da procura ao longo dos últimos quarenta anos, o sector turístico 
tornou-se mais complexo, aparecendo ao longo do processo de evolução agentes 
económicos que, para além de irem criando mais mercado, foram igualmente 
começando a condicioná-lo. 
 
Registaram-se, durante os últimos anos do século XX, movimentos de integração muito 
importantes, quer a nível horizontal, com a aquisição ou fusão de unidades operantes 
nos mesmos sectores, quer vertical, com a compra de empresas que desenvolviam a sua 
actividade a montante ou a jusante. 
 
Este movimento determinou o aparecimento de grandes grupos internacionais com 
enorme capacidade de negociação e de influência na decisão dos consumidores finais. 
 

A nível das diferentes actividades do turismo podemos resumir a evolução da seguinte 
forma: 

 

TURISTAS
INDEPENDENTES

CULTURA

OPERATORS

HOTELARIA

RESTAURAÇÃO

DIVERSÃO/OUTRAS

TRAVELLERS"

"TOUR

Agencias Viagens

TOUR

TRANSPORTES INTERNET
WEBSITES

INFORMAÇÃO

PRODUTORES DISTRIBUIDORES FACILITADORES CONSUMIDORES

Organização Actual da Indústria de Turismo (2004) 
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HOTELARIA     Concentração das grande cadeias internacionais, com forte 
crescimento em Portugal, constituindo-se como importantes players 
no contexto da oferta no estrangeiro. 
 
De uma forma geral os operadores nacionais encontram-se 
pulverizados em pequenas e médias unidades, em que a capacidade 
de negociação e divulgação de imagem e promoção no estrangeiro 
está fortemente limitada aos grandes operadores internacionais, 
embora existam alguns grupos que já conseguiram criar a sua própria 
imagem. 
 

AVIAÇÃO       Grande concentração com a consequente melhoria na gestão de rotas 
e na redução de custos determinadas pela sinergia resultante da 
integração em alianças. 
 
Essa evolução é, em termos de futuro, um factor de grande 
importância, pois poderá constituir um mecanismo conflituante com 
os grandes Operadores Turísticos enquanto intermediários do 
produto. 
 
As companhias aéreas reunidas em alianças podem, pelos factores 
apresentados, aumentar o seu poder negocial perante os 
intermediários turísticos, ao mesmo tempo que operam em condições 
concorrenciais com as low cost carrier. 
 
O papel destas últimas poderá, no futuro, continuar a ser de grande 
relevância no transporte aéreo do turismo de massas. 
 

OPERADORES  
TURISTICOS São construtores de pacotes de férias, ditando o preço como factor 

crítico de sucesso. 
 
Dada a política de concentração desenvolvida neste sector durante os 
anos 90, criaram-se mega operadores que condicionam fortemente o 
direccionamento dos fluxos turísticos internacionais em função dos 
seus próprios interesses nos destinos. 
  
A integração vertical, já referida, motiva que as respectivas 
promoções e esforço de vendas se direccionem para os destinos onde 
estes operadores possuem cadeias de hotéis e / ou maior número de 
slots para os seus voos. 
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Concomitantemente, o volume de negócios que os grandes tour 
operators produzem, constituem uma peça muito importante nas 
políticas de curto e médio prazo para qualquer destino turístico. 

 
Os maiores tour operators da Europa representaram um turnover de 
130,7 mil milhões de Euros em 2000, como segue: 

 
 

OPERADOR/PAÍS
Turnover  2000

(mil milhões de €)

TUI/Preussag/Alemanha 40.5

C & N Touristic/Alemanha 19.0

Thomson/Reino Unido 18.0

Rewe Touristik/Alemanha 14.9

First Choice/Reino Unido 11.9

Kuoni Grouppe/Suíça 10.2

Club Meditérranée/França 7.2

Nouvelles Frontières/França-Alemanha 4.9

Hotelplan/Alemanha 4.1
Fonte: Fw International, 2001  

 

Qualquer estratégia terá que ter em consideração o peso que representam os grandes 
tour operators na captação e encaminhamento dos fluxos turísticos europeus e, 
consequentemente, a importância que terão para os destinos do Sul do continente 
europeu. 
 
O aparecimento de novos canais de comercialização (internet), a alteração da estrutura 
do transporte aéreo e a criação de condições para o aparecimento de cadeias hoteleiras 
nacionais com capacidade de influência no quadro do turismo internacional, constituem 
os mecanismos para a construção a longo prazo de uma estratégia de promoção e 
criação de uma marca forte dissociada do ónus criativo constituído pelos grandes 
operadores. 
 
O crescimento do mercado irá determinar um patamar de exigência cada vez mas 
elevado por parte do consumidor final (turista), o qual perante a dicotomia preço – valor 
do dinheiro (value for money) optará seguramente pela segunda, e a melhor forma de 
competir com o primeiro passará pela definição precisa de um conceito agregador 
suficientemente forte para posicionar de forma directa e eficaz o destino turístico e por 
um investimento sólido em promoção e comunicação. 
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Detentor de uma imagem de marca que, embora conhecida, está associada a um baixo 
nível de qualidade, a percepção dos grandes operadores, que é passada ao consumidor 
final, é de que “Portugal é, salvo raras excepções como a Madeira e Lisboa, um país de 
qualidade duvidosa, com um sistema de transportes e viário anarquista e com uma 
população retrógrada”. Por outro lado, a sua postura em relação a investimentos é de 
retracção pois o “país possui uma burocracia anquilosante e desmotivadora” sob o ponto 
de vista económico e este factor influencia negativamente os prazos de pay-back de 
qualquer investimento. 
 
Na definição de uma política de comunicação e imagem para o turismo português 
importa estabelecer uma ideia estruturante que potencie os pontos fortes do país como 
destino turístico. Há, por conseguinte que identificar como conseguimos potenciar as 
vantagens competitivas de Portugal em função de uma linha de orientação para a 
prossecução de uma imagem de destino turístico a longo prazo.  
 
Sob o ponto de vista da procura, a mutação dos hábitos dos consumidores, leva a que os 
mecanismos tradicionais de escolha de um destino se alterem e que a propensão à 
procura seja condicionada por novos valores culturais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Portugal depara-se-lhe a oportunidade única de aproveitar as mudanças 
comportamentais que se vislumbram a nível da procura, para adaptar as suas estruturas, 
a sua mentalidade e a sua imagem de forma a ser um dos destinos determinantes nos 
próximos 25 anos.  
 
A concentração de esforços no sentido de revitalizar a marca Portugal, ancorando-a à 
crescente notoriedade que as marcas Lisboa, Algarve e Madeira detêm no panorama 
turístico internacional, é um objectivo que não deve ser descurado. Para tal, há que 
apostar e investir forte na formação de quadros para o turismo, na requalificação das 
entidades que operam no sector (quer através da classificação da unidade, quer por via 

Procuram fazer 
mais em menos

tempo

Melhor utilização
tecnológica

Atribuem valor
à experiência

Clientes mais
exigentes

Novas
Experiências
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do incentivo à constituição de grupos com dimensão, capazes de constituir produto), no 
investimento em infraestruturas turísticas (aeroportos, gares marítimas, estradas, 
sinalização, saneamento básico, etc.) e na tecnologia da informação e da comunicação. 
 
Quando comunicamos para promover há que criar aliciantes e meios que cheguem com 
impacto ao público consumidor. Numa estratégia de comunicação bem delineada deve 
ser dado especial ênfase às vantagens de um destino turístico de forma a despertar o 
interesse do consumidor e a accionar a percepção do potencial viajante para os atributos 
desse mesmo destino. No caso de Portugal, para reposicionar a sua imagem, terá 
forçosamente que se criar uma mensagem que coloque Portugal, na percepção do 
viajante, como destino com características únicas e onde as experiências a viver serão 
diferentes. 
 
 

C.4. VOCAÇÕES E OPORTUNIDADES 

A análise da vocação do sector do turismo para Portugal passa, em primeiro lugar, pela 
identificação dos constrangimentos estruturais da realidade do país e pela inventariação 
dos factores de produção que condicionam a própria política e agentes económicos que 
operam no sector. 

Portugal é, no que concerne à sua localização geográfica, um país periférico, quer numa 
perspectiva dos mercados tradicionais da Europa Central e do Norte, quer, sobretudo, no 
âmbito dos mercados emergentes, nomeadamente em relação ao extremo Oriente. 

Na definição de uma estratégia de turismo nacional importa proceder a uma análise 
dinâmica dos factores endógenos e exógenos condicionantes ao respectivo 
desenvolvimento. Numa perspectiva de interacção e inter-influência dos diversos 
factores, importa salientar, numa primeira análise, as restrições impostas pelos factores 
endógenos. Estes factores, criando distorções concorrenciais significativas, podem ser 
objecto de alteração desde que para tal, a vontade política e dos agentes económicos 
seja articulada para a busca da solução mais eficaz sob o ponto de vista financeiro e do 
mercado. 

 

C.4.1. Vocações 

O dicionário enciclopédico da Verbo define vocação como: “a disposição natural do 
espírito; propensão; tendência; talento”, enquanto que a Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira diz que o sentido etimológico do termo latim Vocatione é o de 
“chamamento ou convite”. 
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O sentido etimológico do termo, aliado à definição moderna, servem bem os propósitos 
desta análise, pelo que passamos a considerar como vocações para Portugal no âmbito 
do turismo: 

“Os activos tangíveis e intangíveis que, apresentados com talento, 
possam constituir chamamento ou convite a visitantes nacionais, ou 
estrangeiros, no nosso país”. 

 

Posta esta introdução, passemos ao elenco de um conjunto de vocações normalmente 
reconhecidas ao nosso país, as quais potenciadas ao longo dos próximos vinte anos, 
constituirão o factor chave de sucesso para a construção de oportunidades e de 
correcção dos constrangimentos que social ou geograficamente condicionam Portugal 
como destino turístico. 

Diversas fontes identificam as áreas de maior potencial de desenvolvimento e impacto 
no turismo, quer sob o ponto de vista geográfico, quer social, para definir as vocações 
do país e que deverão constituir-se o eixo dorsal da política nacional para o sector. 

 
Da mesma forma, é a identificação das vocações que irá permitir estabelecer prioridades 
na política de correcção dos constrangimentos que afectam Portugal como destino 
turístico. 
 
É importante identificarmos as vocações nacionais para o turismo sob dois pontos de 
análise, a que chamaremos de intrínsecas e de qualificação. Quanto ao primeiro, serão 
explicitados os factores vocacionais ligados à localização geográfica e à estrutura sócio-
cultural do País, enquanto que relativamente ao segundo, identificaremos os motores de 
dinamização do sector através do desenvolvimento planeado das vocações para o 
primeiro quartel do século XXI. 
 
Vocações Intrínsecas 
 
Desde há vários anos, com especial incidência a partir de finais dos anos quarenta do 
século passado, que o poder político tem, de forma mais ou menos incisiva, dado 
alguma importância ao sector do turismo e à promoção e divulgação do país como 
destino de excelência. A longevidade desta actuação criou algumas raízes culturais 
numa população que, já por si, é acolhedora e tolerante em relação ao visitante 
estrangeiro, embora reservada e pouco alegre. 

Por outro lado, as condições climatéricas e de património ambiental e natural são dois 
factores determinantes na vocação natural do país com o objectivo de atrair os 
visitantes. 



 

SaeR - Abril 2005 - 83 

De entre os factores vocacionais que importa salvaguardar e até potenciar nas 
estratégias de desenvolvimento nas políticas de turismo do país, são de salientar os  
seguintes: 
 
• Aproveitamento das condições climatéricas – Portugal possui um dos períodos de 

exposição solar por ano mais elevados da Europa. Neste contexto, assume particular 
relevância a amenidade do clima em termos de temperatura e, sobretudo no Inverno, a 
relativa escassez de pluviosidade. 
 
A importância deste factor para a vocação do turismo nacional é determinante para 
todos os segmentos, pois desde o sol e praia, até ao turismo cultural, passando pelo de 
terceira idade, este pode ser o factor diferenciador que permita a captação de fluxos 
oriundos do mercado europeu ou do norte do continente americano em períodos de 
baixa estação. 

 
Este factor de vocação é uma extensão do mesmo tipo que é inerente ao turismo do 
Sul e Centro de Espanha, pelo que a articulação na promoção e divulgação desta 
vocação seria de importância relevante. 

 
• Qualidade do Património Ambiental e Natural – A rusticidade e tipicidade dos 

produtos e das regiões nacionais são um factor de dinamização da criação de 
expectativas para os turistas nacionais e estrangeiros em termos da qualidade de vida e 
da beleza natural que Portugal lhes pode proporcionar. 

 
• Existência de Regiões com elevado potencial de desenvolvimento integrado – A 

capacidade de desenvolvimento equilibrado que existe em regiões como o Alentejo 
Interior e Litoral (particularmente para o mercado estrangeiro), o Vale do Douro (com 
especial apetência para o mercado nacional) e o Oeste (misto), são exemplos 
importantes para o desenvolvimento integrado em termos ambientais, pois encontram-
se, ainda, num estádio muito aceitável em termos de crescimento ordenado e 
planeado. 

 
• Riqueza do património histórico e cultural – Somos um país com mais de 800 anos 

de história, com um interessante, rico e variado património monumental. 

A especificidade de alguns dos nossos monumentos e em particular da nossa 
arquitectura, bem como a sua difusão pelos diversos pontos do globo, são factores de 
divulgação importante. 

A riqueza da nossa história, sobretudo na sua relação com a Europa Central, e o nosso 
papel no desenvolvimento das relações internacionais com os descobrimentos deu-nos 
uma dimensão impar com todos os povos, formando o nosso carácter social como 
povo. Fez-nos sonhadores e humanistas, mas deu-nos um sentido prático e objectivo 
de vida, difíceis de encontrar noutros povos. Há que potenciar esta cultura, 
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aproveitando as bases de interligação com outros povos no passado (China, Japão, 
U.E., América Sul, etc.). 

 
• Hospitalidade e Imagem de Destino Seguro - A postura do português em relação aos 

estrangeiros foi formada ao longo dos tempos, quer enquanto receptor (relação com 
mouros, cruzados do Norte da Europa, castelhanos, ingleses, franceses, genoveses, 
etc.), quer, numa perspectiva colonizadora, as relações de miscigenação com os 
nativos. 
 
Esta evolução de séculos abriu-nos a mente e o coração em relação ao relacionamento 
amistoso e hospitaleiro em relação àqueles que nos visitam (embora com um grande 
sentimento patriótico em relação aos que nos invadem). 
 
O respeito para com terceiros, que em alguns casos fica perto da subserviência, não 
faz de nós um povo divertido como os espanhóis, pelo que há que potenciar a primeira 
em relação à segunda. 
 
Por outro lado, a campanha dos anos 60, “Em cada Turista um Amigo”, ficou gravada 
no subconsciente, acentuando essa afabilidade na recepção, mas continuou a não ter 
grande influência na nossa postura “triste” e pouco “charmosa” nessa recepção. 
 
É esta genuinidade intrínseca que deve ser vista como uma vocação, sendo necessário 
trabalhar desde já a nossa postura como povo para alcançarmos alguma sofisticação e 
qualidade na recepção desses turistas. 
 
A estabilidade das nossas fronteiras e a tendência para que os movimentos de ruptura 
política aconteçam apenas em situações de desgaste absoluto (as nossas revoluções 
são, salvo raras excepções, pacíficas), leva a que exista uma certa imagem de destino 
seguro, livre de terrorismo, onde ainda se pode circular com relativa segurança. 
 
Há, sob pena de arruinarmos esta “vocação” que está a revelar-se de grande 
importância no processo decisivo de escolha do destino turístico, que tomar as 
medidas eficazes de prevenção e coercivas para reduzir significativamente a 
delinquência e pequena insegurança que têm aumentado nos últimos anos. 

 
• Tolerância Religiosa - Apesar da profunda relação que os portugueses desenvolveram 

com a Igreja Católica, e da profunda crença que norteou a divulgação da fé cristã nos 
Séc. XV e XVI, o povo sempre demonstrou alguma tolerância em relação a outros 
credos. 

 
A existência de antigas mesquitas e da influência árabe no Sul, a rota das sinagogas e 
judeus no Alto Alentejo, são factores que, sob o ponto de vista turístico devem ser 
aproveitadas. 
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Em complemento, Portugal é visto hoje como um destino religioso de excelência. 
 

• O Oceano – A análise da vocação do sector do turismo para Portugal passa pela 
inventariação dos factores de produção que condicionam a própria política nacional e 
os agentes económicos que operam no sector. Portugal é, no que concerne à sua 
localização geográfica, um país periférico, quer numa perspectiva dos mercados 
tradicionais da Europa Central e do Norte, quer sobretudo no âmbito dos mercados 
emergentes, nomeadamente em relação ao Extremo Oriente. 
 
Como já referido Portugal é detentor de uma imagem de marca relacionada com um 
nível de qualidade baixo e a percepção que é difundida pelos grandes operadores 
internacionais, é como referido de que Portugal é um país de qualidade duvidosa e que 
possui uma burocracia fortemente desmotivadora ao investimento. 
 
É neste contexto que, na definição de uma estratégia de turismo nacional, assume 
especial importância o factor que pode ser diferenciador da evolução da marca 
Portugal, mas também o factor de dinamização e de modernização da economia 
nacional: O Oceano. 
 
Para além do Oceano, como factor estruturante da promoção de Portugal, há que olhar 
para este elemento como o factor determinante para a modernização e 
desenvolvimento da economia nacional e sobretudo como factor de aglutinação de 
vontades. Tal como no passado em que a estratégia de Estado e dos agentes 
económicos se aglutinou à volta deste elemento, o qual foi o factor de interesse 
nacional e de desenvolvimento do país, há que reeditar num ambiente histórico 
diferente, este factor para aglutinar vontades, recursos financeiros, investigação e 
motivação nacional. 
 
Na esteia do que foi feito em termos de investigação marítima no final do Séc. XIX e 
início do Séc. XX, mas que a implantação da República arruinou, devemos olhar para 
esta nossa verdadeira vocação como o factor capaz de nos proporcionar a 
diferenciação competitiva necessária ao desenvolvimento do país e à 
complementaridade das economias dos países que connosco integram a U.E. 
 
O turismo, baseando-se na estratégia tecnológica, pode ser o sector de divulgação 
desse esforço, ao mesmo tempo que beneficia do cunho de desenvolvimento aliado ao 
conceito de dolce vitta. 

 
Vocações de Qualificação 
 
A globalização da economia mundial tem vindo a impor uma crescente especialização 
das economias locais, em particular naquelas que se encontram inseridas em espaços 
muito competitivos. 
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Neste contexto, enfrenta o desafio da busca de alternativas económicas estruturantes 
que lhe permitam sobreviver como entidade cultural autónoma, e onde as perspectivas 
de desenvolvimento sejam baseadas nos recursos naturais como, por exemplo, são os 
casos do turismo e do oceano. 
 
Resta-nos apontar definitivamente para a terciarização da nossa economia como motor 
da sua própria dinamização, integrando essa mesma terciarização no desenvolvimento 
de indústrias capazes de aproveitar, sob diversos aspectos os recursos de que dispomos. 

 
 
 
• Investigação - a definição de uma estratégia de desenvolvimento deve ser 

complementada por um programa articulado de investigação científica que nos 
permita estabelecer um programa educacional orientado para a criação de novos 
produtos e de tecnologias próprias para a sua produção, na promoção desses produtos 
e respectivos benefícios, em suma pela criação de expectativas nos mercados nacional 
e internacional. 
 
A pesquisa científica do Oceano, em termos da criação de novos produtos naturais e 
protectores do ambiente, no campo da saúde, da alimentação, da energia e do próprio 
turismo, é o factor de dinamização e de criação de uma verdadeira vocação nacional. 
 

Terciarização da Economia

Investigação - Informação - Tecnologia

  Turismo Industria

Motor de Dinamização Económica
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• Informação - como factor de dinamização da formação do valor acrescentado 
nacional, assume uma importância transcendente a criação de mecanismos de 
observação, tratamento e divulgação da informação a nível de intelligence, de 
interpretação rigorosa e de divulgação aos investidores e empresários para que as 
tomadas de decisões sejam o mais rigorosas possível, sem a ambiguidade e o 
empirismo que a par da desinformação e o sensacionalismo pautam a “informação” 
em Portugal, actualmente. 
 
A formação, desde as escolas, deve ter uma linha de pensamento dominante, que é a 
correcta recolha, utilização e interpretação dos dados estatísticos que são a base da 
correcta tomada de decisões. 

 
• Tecnologia – a “vocação” tecnológica sob o ponto de vista de utilização e 

desenvolvimento de aplicações informáticas que dêem suporte aos clusters do 
desenvolvimento económico deverá ser uma das prioridades do nosso sistema 
educacional. 

 

C.4.2. Oportunidades 

 
Na definição de uma estratégia de turismo nacional importa proceder a uma análise 
dinâmica dos factores endógenos e exógenos que, por si próprios, constituem 
oportunidades de crescimento ou de potenciação. 
 
• Abertura de novos mercados - a médio prazo, assumirão uma importância relevante 

os mercados do extremo Oriente, em particular aqueles relativos aos países com 
economias emergentes ou de crescimento muito acelerado. 

 
Os sinais de abertura, em particular da China e Coreia do Sul e a esperada retoma do 
Japão, tornam estes mercados apetecíveis no médio e longo prazo. A estratégia de 
penetração e promoção do produto turístico nacional deve, desde já, considerar estes 
factos. 

• Reactivar o produto turístico oriundo dos E.U.A. – as relações históricas entre os 
dois países deverão servir de argumento ao relançamento das acções de dinamização 
da imagem de Portugal neste país. 

A realização de protocolos na área de investigação será, seguramente, um excelente 
dinamizador dos fluxos turísticos e de captação de investimento em tecnologia de 
ponta. 

A existência de interessantes componentes da oferta do lado português, bem do 
agrado deste mercado (história, pousadas, golfe, hospitalidade e segurança), aliados ao 
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facto de se tratar de um mercado com apreciável poder de compra, tornam-no numa 
oportunidade muito interessante.  

• Segurança - apesar de uma evolução menos positiva, no que respeita ao pequeno 
crime, nos anos mais recentes, o nosso país continua a ser um destino seguro em 
termos comparativos. As perspectivas no futuro apontam para que a segurança seja 
cada vez mais valorizada no processo de tomada de decisão do turista de nível mais 
qualitativo, em particular no que se refere às viagens de negócio e de eventos. 

 
A segurança não se refere, no entanto, apenas à inexistência de acções terroristas ou 
de delinquência menor. Lato sensu nesta rubrica devem ainda ser incluídas as 
questões relacionadas com a saúde. Um destino é tanto mais seguro para um turista 
quanto este se sinta protegido de qualquer imprevisto. 
 

• Cross Selling - este poderá ser um factor essencial no desenvolvimento e crescimento 
dos fluxos turísticos a curto e médio prazos. A construção de pacotes integrados e 
montagem de operações que permitam capturar maiores receitas, através da 
articulação do produto turístico tradicional (deslocação, alojamento e alimentação) 
com a inclusão de produtos regionais de modo a beneficiar o desenvolvimento de 
indústrias locais das zonas de destino. Um merchandising correcto poderá ajudar à 
futura exportação dinamizada por um consumidor satisfeito aquando da sua visita. 

 
• Comunidades de Imigrantes - embora não se tratando, a curto prazo, de segmentos 

de elevado poder de compra, podem a médio prazo, vir a constituir uma interessante 
oportunidade para corrigir a sazonalidade dos fluxos turísticos, através da elaboração 
e oferta de programas e incentivos a ligações aéreas que permitam a dinamização de 
fluxos durante as épocas baixas. 

 
• Saúde e Natureza – o turismo activo e o eco-turismo serão segmentos importantes a 

considerar no futuro, relançando numa escala evolutiva de nível superior nos 
movimentos turísticos característicos dos finais do Séc. XIX. 

 
O Wellbeing e o Wellness, como consequência da acção de alguns grupos de pressão, 
estão a assumir uma importância crescente na consciência das massas turísticas 
ocupando já uma posição elevada na escala de valores base para a tomada de decisão. 
 
Aliado ao que foi referenciado anteriormente quanto à estratégia nacional de 
aproveitamento dos recursos marinhos em diversos sectores de actividade, a saúde 
assume particular interesse. A construção de SPA’s e de clínicas que utilizem 
produtos marinhos podem constituir um argumento poderoso para construir novas 
modas, em particular para o mercado de alto nível europeu. 

 
• Congressos e Incentivos – inserido no turismo de negócios, este segmento tem grande 

interesse para o turismo nacional, obriga ao investimento em infra-estruturas capazes 
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de receber os grandes congressos internacionais, bem como em acções de animação 
necessárias à motivação de participantes. 

• Golfe - o turista golfista constitui um segmento de mercado muito procurado por todos 
os destinos, porque não só possui um bom poder de compra e consome quatro vezes 
mais que o turista não golfista, como ainda, tendencialmente, faz as suas férias em 
períodos de época baixa.  

Na revista “Golfe e Negócios” de Janeiro de 2004, José Almaça referia que “uma 
recente investigação efectuada nos Estados Unidos, demonstrou que 86% dos 
inquiridos procuram passar férias em locais onde possam jogar golfe”. 

Actualmente, o número de jogadores de golfe no mundo inteiro é de 
aproximadamente 60 milhões, dos quais 6 milhões são europeus. Estima-se que 
existam cerca de 15 milhões de turistas e golfistas que viajam anualmente no mundo 
para jogar. 
 
Estes são, normalmente, exigentes e procuram destinos que possam oferecer-lhes 
alternativas de três ou quatro campos diferentes mas não muito distantes entre si. Com 
base em estudos recentemente publicados, e baseados nas taxas de crescimento actual, 
dentro de 30 anos deverão existir 40 milhões de turistas golfistas, e que torna este 
segmento de grande apetência para qualquer destino. 
 
É importante não cometer os mesmos erros que se fizeram no segmento sol e praia 
dada a expectativa de volume que se desenha. Em contrapartida, há que ter algum 
cuidado quanto aos preços que se praticam nos campos de golfe, sob pena de 
descentrar o nosso destino em relação a outros mercados emergentes neste segmento. 

 
• Cruzeiros e Marinas - a localização de Portugal, pese embora as dificuldades 

técnicas apresentadas pela nossa costa, é um factor de grande importância estratégica 
em termos de um futuro plano de lançamento do país como centro de partida e 
chegada de grandes cruzeiros internacionais. Com os mercados em crescente e uma 
procura de alto índice de consumo, o desenvolvimento deste segmento obriga à 
elaboração de planos muito articulados que nos permitam fazer concorrência, na 
Europa, com Barcelona e Génova. 
 
A construção de infra-estruturas portuárias dignas de receber grandes navios de 
cruzeiros, a remodelação e modernização das zonas circundantes dos portos turísticos 
são apenas alguns dos pontos necessários à dinamização deste segmento. 
 
Tão importante quanto os investimentos atrás referidos, há que planear a articulação 
entre os horários de partida e atracagem dos cruzeiros e o plano de chegadas aéreas 
que permitam a rápida articulação entre ambos os meios de transporte. 
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Em complemento, a flexibilidade que presidirá no futuro ao embarque e desembarque 
de turistas ao longo do percurso dos cruzeiros, motivará uma procura crescente por 
parte desses mesmos passageiros, de cidades de embarque ou de finalização do 
cruzeiro em que os motivos adicionais de atracção, de ligações aéreas, de qualidade e 
de segurança ofereçam padrões elevados. 
 
Dadas as circunstâncias geográficas, o porto de Lisboa oferece condições óptimas no 
âmbito da estratégia de dinamização do segmento em análise. Há que criar as 
condições infraestruturais necessárias para que a respectiva utilização seja um 
sucesso. 
 
O porto do Funchal já começou a delinear as modificações necessárias à 
implementação de tal desiderato, resta agora promover os estudos necessários à 
avaliação da oportunidade que oferecem algumas zonas do Algarve. 
 
No tocante às marinas, a concorrência da Espanha é um factor importante. Apenas 
será possível aproveitar esta oportunidade sendo competitivos face à oferta espanhola 
e sendo mais agressivos na promoção dos equipamentos existentes. 

 
 

C.5. CONSTRANGIMENTOS  
 
A análise do futuro do sector do turismo em Portugal passa, também, pela identificação 
dos constrangimentos estruturais da realidade do país e pela inventariação dos factores 
de produção que condicionam a própria política e actividade dos agentes económicos 
que operam no sector. 
 
Portugal é, no que concerne à sua localização geográfica, um país periférico, quer numa 
perspectiva dos mercados tradicionais da Europa Central e do Norte, quer sobretudo no 
âmbito dos mercados emergentes, nomeadamente os do Extremo Oriente. 
 
Detentor de uma imagem de marca que, embora conhecida, é relacionada com um nível 
de qualidade baixo, Portugal é visto como um destino que compete com destinos em 
que o preço é o único factor de diferenciação. 
 
Uma das maiores condicionantes para o sector em Portugal é a ausência de uma cultura 
de turismo que decorre de um peso político reduzido e da falta de noção efectiva de que 
se trata de uma prioridade nacional. 
 
Enumeremos, então, os factores que condicionam o turismo e o seu desenvolvimento e 
que constituem seguramente um ponto de profunda actuação do poder político e 
empresarial com o objectivo de proceder à respectiva correcção. 
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• Transporte Aéreo - a localização de Portugal, quer relativamente à distância  que o 
separa dos principais países originadores do fluxo turístico, quer pelo facto de possuir 
apenas uma fronteira terrestre com o seu directo concorrente, torna determinante que 
o transporte aéreo seja um factor chave no sucesso de captação dos referidos fluxos. 

 
Há que definir uma política de transporte aéreo com base no que os nossos principais 
concorrentes, nomeadamente Espanha, estão a fazer. 
 
É urgente avaliar sobre o interesse nacional na abertura e apoio a novas companhias 
aéreas e as low cost carriers. Estas são, cada vez mais, um factor a levar em 
consideração como forma de chegar aos destinos, pois vieram dar resposta à vontade 
dos consumidores, no sentido de pagarem menos pelo transporte e ainda o acesso a 
um mercado muito mais vasto de potenciais clientes motivados pelos preços mais 
baixos que são praticados. Portugal não tem, até agora, tomado as medidas necessárias 
em relação a este fenómeno, o que, a continuar, nos colocará problemas sérios em 
relação à manutenção dos actuais níveis dos fluxos turísticos. 

 
• Infra-estrutura Aeroportuária - a oferta das infra-estruturas nos aeroportos 

nacionais é deficiente. É urgente uma clarificação que aponte para uma solução 
definitiva para o Aeroporto de Lisboa, com vista à adaptação das estruturas aos novos 
aviões do futuro. 
 
A percepção de qualidade dos serviços turísticos do país começa e acaba nos 
aeroportos. 
 
A inexistência de um sistema de mangas, de estrutura de serviços de terra e de 
ligações, dos transportes públicos, determina uma intervenção profunda e articulada 
com cariz de urgência. 
 

• Ausência de Política Aérea  - é de grande importância para o nosso país proceder a 
um programa de concertação da gestão de tráfego com a Espanha. 

 
O estabelecimento de protocolos de definição dos standards de qualidade dos serviços 
aeroportuários, da política de taxas, de tecnologias de gestão e de posicionamento em 
relação às low cost, são factores mínimos a estabelecer com as autoridades do país 
vizinho, com o objectivo de ser definida uma política ibérica comum. 

 
• Política da ANA – a ANA tem seguido, uma filosofia de gestão do tipo monopolista, 

com pouca lógica de serviço e orientação para o cliente, procedendo à adopção de 
medidas que não têm qualquer preocupação de interligação com a política de 
competitividade internacional do nosso país. 
 
A postura desta empresa tem-se revelado restritiva à dinamização de novos 
investimentos por parte dos transportadores e dos operadores em geral. 
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• Burocracia – a coordenação das autorizações institucionais para o licenciamento de 

projectos da área de turismo é inexistente, com toda a carga negativa sobre o pay-back 
dos investimentos e a produtividade dos mesmos. 

 
A criação de um órgão coordenador entre as diversas entidades e que proceda, dentro 
de prazos devidamente estipulados, ao tratamento dessas aprovações é essencial. 
 
O Plano de Ordenamento do Território não contempla o sector do turismo, pelo que a 
acção de coordenação nesta área é primordial para que sejam definidas as regras de 
urbanização turística, à semelhança do que já existe para os parques naturais. 

 
• Ausência de Standards nos padrões de entrega dos serviços - é talvez um dos 

maiores condicionantes da oferta turística e aquele que mais afecta a percepção dos 
operadores internacionais em relação ao nosso país. Desde a classificação de alguns 
hotéis, até à higiene e simpatia de atendimento em restaurantes e afins, este é o factor 
que mais condiciona a melhoria da classificação do país em termos dos rankings de 
destino de qualidade. 
 
Esta ausência de standards é inibidora de uma verdadeira fidelização do cliente e 
retira consistência e previsibilidade ao serviço prestado, não permitindo criar uma 
imagem sólida sobre a oferta. 
 
A DGT deverá voltar a ter no futuro o papel dominante na classificação e controle de 
qualidade dos estabelecimentos ligados à prestação de serviços turísticos, bem como 
pela execução de protocolos de formação com a INFTUR, de supervisores e fiscais da 
qualidade. 
 
Torna-se, por conseguinte, necessária a identificação e enumeração de um elenco de 
princípios e critérios que constituam o enquadramento básico para os standards 
mínimos de serviço e de gestão. 

 
• Falta de estudos de mercado e de planificação – este é um constrangimento duplo. 

Por um lado, os esforços feitos nos últimos anos para a produção de estatísticas fiáveis 
sobre o sector têm-se revelado mais um factor de argumentação contraditório do que 
um instrumento eficaz de auxílio à gestão macro e micro económica. Por outro lado, 
não nos chega informação qualitativa oriunda das nossas representações económicas e 
diplomáticas sobre a actividade promocional e de incentivo que os nossos 
concorrentes levam a cabo nos países de origem de grandes fluxos turísticos. 

 
Há que constituir uma entidade capaz de coordenar, sistematizar e divulgar este tipo 
de informação, no âmbito do Ministério do Turismo. 
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Quanto ao planeamento, há que reformar e reorganizar, de forma que sejam criadas 
áreas de interesse turístico tuteladas pelo respectivo Ministério e que obste à 
diversidade de entidades que actualmente supervisionam aspectos importantes do 
sector. 

 
• Marca “Portugal” não é identificada como de qualidade – ligado à falta de 

standards, já referenciado, a nossa oferta é caracterizada, a todos os níveis, por uma 
elevada dispersão e diversidade de padrões, sem consistência e qualidade. 
 
Por outro lado, ao longo dos anos, tem existido alguma falta de coerência na linha de 
orientação de promoção. Em termos de futuro há que manter a linha e coerência 
iniciada com o denominador comum baseado no Oceano.  
 
A marca deverá focalizar-se numa mensagem simples mas que constitua um meio de 
identificação e de associação à qualidade e atractividade do destino a longo prazo. 
 

• Política Fiscal - o modelo fiscal vigente no país para o sector do turismo é fortemente 
penalizador para a actividade em Portugal, pois é factor de distorção concorrencial 
com os países receptores em directa competição com o nosso País. É urgente a revisão 
estrutural do sistema fiscal para o sector, nomeadamente quanto à inclusão do IVA 
para o turismo na taxa reduzida prevista no CIVA, bem como a dedutibilidade deste 
imposto nas despesas profissionais de alojamento, recepção e alimentação. 
 
Estas medidas permitem apenas repor as condições de competitividade com o nosso 
mais directo concorrente, a Espanha, país onde a legislação já prevê o tratamento 
fiscal acima referido. 
 

• Ordenamento do Território - os planos territoriais para o turismo devem ser 
integrados no Plano de Ordenamento Nacional. Só assim será possível eliminar a 
especulação que envolve alguns empreendimentos turísticos que, na realidade usam 
apenas essa fachada para aproveitar oportunidades de especulação imobiliária. 
 
Este objectivo só poderá ser atingido se o poder central e as forças do pode regional, 
em consonância com as entidades planificadoras do sector, desenvolverem em clima 
de franca cooperação um acordo de princípios e de regras que permita a harmonização 
das normativas jurídicas que regem a aprovação de novos projectos. 
 
Cabe também, e primordialmente, aos investidores no sector proceder a uma mudança 
da própria mentalidade. Há que entender que ao turismo, e a si próprios como seus 
representantes, cabe um papel primordial na defesa do capital natural, ecológico e 
ambiental do país, pois só assim estarão a defender a sua própria sobrevivência em 
relação a um mercado que no futuro será mais exigente. 
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Ao poder público cabe a integração, supervisão e investimento nas infra-estruturas de 
funcionamento, tais como a qualidade das estradas definidas como prioritárias a nível 
de plano turístico nacional, a sinalização e sinalética das mesmas e o re-ordenamento 
(processo a longo prazo mas absolutamente imprescindível) dos centros urbanos que 
cresceram ao longo dos anos sem qualquer articulação. Não podendo implodir, há que 
embelezar. 
 
Neste ponto, cabe uma especial referência à necessidade de legislação sobre a limpeza 
dos locais públicos, definir standards e fazer a aplicação rigorosa da lei em relação a 
obras na via pública, à limpeza e reposição de condições após a respectiva conclusão e 
à conclusão dos arruamentos e zonas ajardinadas como forma de evitar o caos e o 
aspecto de país sempre em obras como é nosso apanágio. 
 

• Dimensão do país e preparação técnica - o facto de Portugal ser um país pequeno 
com um mercado interno relativamente pequeno, quando comparado com os dos 
principais concorrentes, não é, por si só, uma fatalidade intransponível. Pode, no 
entanto condicionar o futuro desenvolvimento da oferta turística nacional, 
nomeadamente pelas seguintes razões: 
 

- A escassez do mercado nacional não permite garantir matéria prima base para o 
estabelecimento de novas carreiras de voos regulares mesmo de low cost. A 
estratégia de captação destas companhias tem que passar, fundamentalmente, 
pela captação de fluxos internacionais, contrariamente à realidade de Espanha, 
onde uma parte da ocupação dos voos dos low cost é garantida com mercado 
interno, o que torna mais fácil a criação ou reforço de novas carreiras aéreas. 

- A dimensão do mercado nacional inviabiliza uma política de substituição de 
fluxos turísticos internacionais por mercado interno, o que torna Portugal mais 
dependente dos movimentos turísticos e da evolução das economias dos países 
seus principais fornecedores. 

• Formação – a formação qualificada é um dos aspectos que se constitui como dos mais 
importantes na estratégia de implementação de um produto turístico e de elevada 
qualidade. Quer na sua vertente de prestação de serviços, quer no conhecimento, 
tratamento e divulgação dos mecanismos de gestão e avaliação de mercados. Afigura-
se, neste sentido, da maior oportunidade, o envolvimento das entidades associativas 
do sector, e dos organismos governamentais a funcionar no âmbito do Ministério do 
Turismo, com as Instituições de Ensino. 
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C.6. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
 
O turista do futuro irá ser cada vez mais exigente, valorizando os factores qualidade, 
tempo, vivência de novas experiências e integração em realidades locais. Este facto está 
relacionado com o seu crescente nível cultural e educacional. 
 
O desenvolvimento multi-dimensional da procura turística influenciará o investimento 
em infra-estruturas cada vez mais integradas e proporcionará uma oferta em que uma 
matriz de subprodutos contribuirá para uma melhor satisfação das expectativas dos 
consumidores. A integração de eventos culturais com a educação, o desporto, as 
compras, as actividades lúdicas e a realização de congressos, por exemplo, permitirão a 
diversificação da oferta, proporcionando uma maior satisfação dos consumidores 
individuais e colectivos. 
 
Cada perfil etário não possui motivações específicas e facilmente identificáveis. É 
demasiado simplista pensar que se podem colocar rótulos em cada grupo de turistas, 
pois a fragmentação dos interesses será crescente no futuro, até como consequência de 
filosofia individualista que caracteriza as sociedades no início deste século. 
 
A segmentação da procura deve fazer-se mais na construção da oferta e na percepção, 
cientificamente corroborada pela investigação através de inquéritos, das motivações dos 
turistas individuais, do que na avaliação intuitiva ou através de modelos matemáticos 
muito complexos, mas de utilidade dúbia. 
 
Na avaliação da procura turística, há, ainda, que contar com o peso que os grandes 
operadores turísticos possuem no mercado europeu. 
 
Durante os próximos anos, é provável que estes mega operadores continuem a ser os 
grandes desenhadores de produtos na vertente de turismo de massas, mantendo a 
influência na própria oferta e condicionando a procura de tal forma que muitas vezes se 
constituem como a própria procura. 
 
Existem novos mercados emergentes que podem, num futuro a longo prazo constituir 
um potencial de crescimento da procura, em termos internacionais e globais. Esses 
mercados coincidem com as áreas geográficas de forte desenvolvimento económico da 
Ásia (Coreia, China, Singapura e Malásia) ou com os países de larga população (Índia, 
Brasil, México, Europa de Leste). 
 
Serão, no entanto, os mercados tradicionais Espanha, Norte e Centro da Europa e U.E. 
que continuarão a dominar o fluxo turístico para Portugal, pelo que a maioria das acções 
de marketing têm que se dirigir a estes mercados. 
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A grande oportunidade global a médio prazo, relativamente aos mercados emergentes, 
deverá ser a China. As previsões apontam para que, em 2010, existam 40 milhões de 
chineses com um poder de compra igual ao dos europeus, com elevada propensão a 
viajar e a “ostentar” o seu sucesso social. 
 
A definição de uma estratégia de comunicação específica para este mercado é urgente, 
pois permitirá começar a preparar a apetência pelo produto Portugal e, ao mesmo tempo 
criar as expectativas de destino que construam a propensão a visitar-nos no futuro. 
 
Em contrapartida, na Europa assiste-se a alterações demográficas importantes. Até 2010 
a proporção de jovens diminuirá 4% e de idosos aumentará 17%. Haverá, pois, um 
número crescente de seniores activos com rendimento disponível e tempo para 
actividades de lazer. 
 
Os novos turistas, de qualquer segmento, aspiram a um maior envolvimento, no modo 
de vida do país de destino, estando abertos a viver novas experiências e a aprender mais 
sobre a realidade do destino. 
 
Importa que a estratégia adoptada para o turismo defina um conceito estruturante, 
diferenciador de destino turístico, onde sejam relevadas as ideias-chave que 
determinarão a imagem promocional e os programas de investimento estruturais e 
sectoriais, tendo em atenção as alterações demográficas na Europa. 
 
Independentemente do segmento de procura visado, há que assumir o conceito chave 
para Portugal em termos turísticos. Os segmentos tradicionais, tais como o Sol & Praia, 
terão que ser reequacionados dentro desta grande ideia estruturante do país. Esta deverá 
servir de aglutinador de recursos, de motivador de expectativas e como linha mestra da 
promoção de marca e de destino nacional e internacional. 
 
Só assim é possível que Portugal se transforme, a médio prazo, num “criador de 
sonhos”, evitando os intermediários que descaracterizam o produto, fazem perder a 
identidade de marca e condicionam a rentabilidade dos agentes económicos evoluídos. 
 
É na comercialização do produto/destino turístico que está a proposta de valor e o 
controlo do relacionamento com o cliente. 

C.6.1. As ligações do Turismo com Outros Sectores da Economia 

É inevitável que, nos anos vindouros, o turismo venha a ser um dos sectores 
estruturantes do modelo de desenvolvimento económico de Portugal. 
 
Se atentarmos na evolução da população activa e do PIB por grandes agregados 
sectoriais, nos últimos 40 anos, e na evolução da realidade empresarial e de 
investimento dos últimos 10 anos, não nos parece difícil sustentar aquela afirmação. 
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Quanto ao primeiro aspecto, constata-se uma transferência da população activa do 
Primário e Secundário para o Terciário. Este movimento é homólogo a um já verificado, 
aquando da transferência da população activa do Primário para o Secundário. 
 
A “Terciarização” da economia é um facto imparável no nosso país. A dimensão do 
mercado nacional e a falta de espírito industrial e de internacionalização da nossa 
indústria, a ausência de uma política económica de atracção ao investimento na 
indústria, quer nacional, quer internacional, o desaproveitamento de fundos e de 
oportunidades de qualificação da mão-de-obra, a concorrência dos países de leste e 
asiáticos, colocou-nos à mercê do “nomadismo dos capitais estrangeiros” com todas as 
consequências daí inerentes. 
 
A lógica desses capitais é a de procurar outras economias que ofereçam vantagens, que 
outrora o nosso país, ofereceu como mão-de-obra barata e vantagens de implantação. 
Não é uma lógica nacional, mas empresarial e multinacional. 
 
Por estes motivos e pelo evidente movimento de terciarização da nossa economia, o 
Turismo torna-se uma inevitabilidade no nosso modelo de desenvolvimento económico 
futuro, não apresentando os riscos de deslocalização da indústria. 
 
Para além do investimento e mão-de-obra directamente envolvidos, o turismo apresenta 
ainda vantagens de potenciar o desenvolvimento de toda uma série de actividades e 
micro-indústrias de cariz regional. 
 
Aliás, no reforço da diferenciação positiva e no processo de criação de valor, para o 
cliente e para os pequenos empresários regionais, o desenvolvimento de tais actividades 
torna-se muito relevante. 
 
Esta orientação não é nova, nem tão pouco inovadora. Os nossos vizinhos espanhóis já a 
praticam há muito, pugnando para que o turista deixe o máximo de valor acrescentado 
no país, organizando uma série de visitas a locais que estimulam a aquisição de 
produtos da região (exemplos: charutos nas Canárias, artigos de couro nas Baleares, 
vinhos no Jerez, etc.), para além de potenciar o desenvolvimento do comércio e serviços 
da região, como restauração, doçarias regionais, lojas, entretenimento, etc. 
 
Esta orientação para Portugal deveria conduzir à classificação de certas actividades, 
locais e patrimónios, como de interesse turístico, de molde a preservar a autenticidade –
uniqueness - e, logo, a diferenciação. 
 
O turismo tem, assim, um efeito multiplicador sobre a actividade económica das regiões 
e, do país. 
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Interessante é o exemplo da Madeira que configurou o seu desenvolvimento económico 
nos últimos 15 a 20 anos à volta do turismo. Neste caso encontramos uma série de 
ingredientes necessários à explicação do modelo: 

• Focalização estratégica,  
• Standards,  
• Liderança,  
• Coordenação, 
• Promoção,  
• Unidades de formação vocacionadas. 

 
Porque não replicar aqueles ingredientes a outras regiões do país? Tal ajudar-nos-ia “a 
passar do caleidoscópio ao vitral”, isto é, não termos, como hoje, um somatório 
disforme e imperceptível de regiões, muitas delas sem carácter distintivo. 
 
Tal implicaria, a nível das regiões, com as forças vivas e as comunidades (empresariais 
e sociais), uma concertação para o desenho e configuração de um produto turístico, que 
não tem forçosamente que ser normalizado/uniformizado, antes pelo contrário, que 
beneficie da diversidade e particularidades das distintas regiões e uma concertação das 
distintas unidades da oferta nessa direcção.  
 
C.6.2. Inserção na economia portuguesa. Uma perspectiva regional 
 
Os órgãos de soberania locais constituem um factor agregador dos interesses das 
populações, das empresas regionais e das forças vivas que dinamizam a economia da 
região em que se inserem. 
 
Sendo a actividade turística um factor determinante para o crescimento económico e 
para a melhoria das condições sociais da população, esta terá que ser encarada como 
uma ferramenta crucial para a correcção dos desequilíbrios estruturais regionais. 
 
Neste contexto, assumem particular relevância os órgãos regionais do turismo que 
constituem o fulcro da articulação entre o poder local, o poder central (no que se refere 
à política nacional de turismo e promoção) e as forças vivas da região em que se 
inserem, nomeadamente a nível económico, cultural e recreativo. 
 
A reorganização das estruturas nacionais, regionais e locais do turismo, no âmbito do 
Ministério do Turismo, é essencial  para que o sector possa desempenhar, 
verdadeiramente, o papel de dinamizador da actividade económica, em benefício do 
país. 
 
Entretanto, saliente-se a absoluta necessidade de criação de estruturas regionais do 
turismo (ex.: Agências Regionais de Turismo), eficazes e eficientes, que possam 
articular as políticas nacionais com as políticas regionais e locais. Estando estes órgãos 
mais perto das realidades locais estão em condições de dar resposta, em conjunto com 
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os organismos centrais, às necessidades dos municípios, contribuindo, assim, para que 
sejam ultrapassados os obstáculos à implementação local das estratégias definidas. As 
Agências Regionais de Turismo a criar no Continente, devem ter o âmbito geográfico 
das já existentes Regiões de Promoção Turística, juntamente com as duas Agências dos 
Arquipélagos da Madeira e dos Açores. 
 
O papel dos órgãos regionais de turismo é, como objectivo primeiro, a implementação 
das estratégias nacionais definidas pelos órgãos centrais e a sua integração equilibrada 
na actividade turística da região, pelo que as Câmaras Municipais e outros órgãos locais 
devem, em parceria com promotores privados, incentivar o desenvolvimento turístico 
dos seus territórios, através de uma clara definição de um quadro de intervenção para os 
agentes económicos, por forma a atrair os investimentos para o seu concelho, 
garantindo que as mais valias geradas pelo sector sejam destinadas ao benefício local. 
 
Em complemento, devem aquelas entidades potenciar a correcção dos desequilíbrios 
ambientais existentes, através de planos de recuperação e qualificação do meio 
ambiente, por forma a desenvolver um município turístico sustentado. 
 
Há, pois, que estabelecer estratégias que sustentem esses planos, numa perspectiva de 
potenciação das vantagens comparativas, preparando o futuro de uma actividade, 
decorrente de um novo ciclo em que a qualidade e a formação deverão caracterizar a 
excelência da oferta. 
 
Na sua função de dinamizadores da actividade sócio-económica, as Câmaras Municipais 
devem assumir um compromisso crescente nas suas relações com os órgãos regionais 
do turismo, por forma a integrar a actividade turística na realidade cultural e ambiental 
do município. 
 
Os municípios devem definir claramente qual o nível de interesse que o turismo assume 
nos seus planos de desenvolvimento e em que extensão desejam contribuir para o 
financiamento da respectiva promoção. 

 
A elaboração de planos turísticos municipais que focalizem a organização territorial, a 
qualificação e catalogação dos equipamentos e serviços turísticos, a realização de 
eventos culturais e desportivos, constitui um factor determinante para o sucesso dos 
programas de promoção e fixação de investimentos a levar a cabo órgãos regionais do 
turismo. 

 
O papel destes órgãos regionais é fundamental para garantir a articulação entre os 
municípios e os organismos centrais, nomeadamente na transmissão das necessidades e 
limitações com que os agentes económicos – públicos e privados – se confrontam, a 
nível local, na implementação das estratégias. Para além da função de promoção, estes 
organismos regionais deverão dar suporte à actividade turística nas seguintes áreas: 
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- Assistir a novos projectos e articular com a Agência Nacional do Turismo 
(propõe-se a sua criação no âmbito do Ministério do Turismo); 

- Desenvolver protocolos com as Câmaras Municipais, as empresas da região e as 
respectivas forças culturais; 

- Promover a assistência a iniciativas e programas de desenvolvimento 
tecnológico; 

- Estabelecer programas de desenvolvimento turístico regional; 
- Preservar e aprofundar as peculiaridades culturais, geográficas, gastronómicas e 

outras distintivas da região. 
 

A inexistência de uma investigação eficaz, que permita avaliar os impactos em termos 
de retorno financeiro para o sector público estatal, tem inibido este de concretizar 
investimentos em infra estruturas direccionadas para o turismo. 
 
Ultrapassar estes constrangimentos num cenário, presente e futuro, de escassos recursos 
financeiros, obriga a definir uma estratégia de longo prazo em que os sectores público e 
privado trabalhem em articulação para definir as respectivas responsabilidades no 
planeamento, desenvolvimento, financiamento e construção de infra-estruturas que 
permitam concretizar a melhoria das mesmas e, assim criar as condições de 
corresponder às expectativas de cada turista que nos visita. 
 
Podem, por conseguinte, ser criados mecanismos que permitam tal articulação, entre 
outros : 

• Estabelecer Associações de Investimento Turístico para determinados 
projectos ou regiões que associem entidades públicas e privadas em parcerias 
de investimento infra-estruturais; 

• Criar sistemas de incentivos (fiscais, taxas de juro) aos investidores que se 
proponham desenvolver infra-estruturas para o turismo; 

• Definir um plano nacional ou regional de desenvolvimento infra-estruturante 
que seja definido em função das necessidades/expectativas dos visitantes; 

• Desenvolver standards e metodologia de avaliação do impacto dos 
investimento em infra estruturas (ex. impacto ambiental e económico para 
certas áreas ou regiões); 

• Aumentar o nível de informação por modo a definir as necessidades 
regionais de investimentos actuais e futuros de infra-estruturas turísticas; 

• Priorizar as áreas de desenvolvimento e interesse turístico, por forma a 
permitir a hierarquização da distribuição de recursos financeiros para infra-
estruturas turísticas; 

• Definir um plano nacional de turismo que integre os planos regionais de 
desenvolvimento. 

 
Será, ainda, necessária a implementação de um inquérito regional de turismo onde 
sejam identificadas as necessidades de formação, de planos de investimento em 
melhorias infra-estruturais, em colaboração com as associações do sector. 
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Os elementos chave para a concretização deste desiderato contemplam os seguintes 
pontos: 

• Desenvolver e implementar um sistema simples e integrado de standards de 
qualidade para os diversos sectores que operam na área turística, bem como 
certificação dos produtos e serviços turísticos com a marca “Portugal 
Quality”, cujos princípios devem reger a acção dos órgãos regionais de 
turismo; 

• Conceder incentivos ou benefícios temporários às entidades que assinem 
protocolos de compromisso de adopção dos standards de qualidade 
estabelecidos, e se integrem nos planos regionais de desenvolvimento; 

• Certificar junto da OMT a marca nacional de qualidade no sector do turismo; 
• Difundir nos programas de promoção a marca de qualidade; 
• Efectuar estudos de benchmarking internacional relativamente aos standards 

de qualidade do produto turístico; 
• Recolher, através de inquéritos por amostragem, seja pela internet, seja por 

mailing, informações que permitam monitorar a satisfação dos visitantes em 
função das suas expectativas; 

• Definir penalidades para as entidades que não observem os parâmetros de 
qualidade constantes dos protocolos de cooperação e obtenção da marca de 
qualidade. 

 
 
O papel dos órgãos regionais do turismo (nomeadamente das Agências Regionais de 
Turismo) nos planos de desenvolvimento regional revela-se de primordial importância. 
O governo central, através da Secretaria de Estado do Turismo – SET (integrada no 
Ministério do Turismo), deverá manter o envolvimento da definição política, no 
planeamento e desenvolvimento ambiental do país em geral e das regiões em particular, 
promovendo a necessária coordenação entre as diversas regiões e a integração nos 
objectivos nacionais.  
 
Se é pacífico que é responsabilidade da administração central a definição de políticas 
que configuram a nação como destino turístico, resulta difícil de imaginar essa política 
sem que a administração pública não seja responsável por determinar e coordenar outras 
políticas nacionais tais como a cultura, transporte, saúde, segurança, ordenamento do 
território, etc. 

 
Desta forma, assume importância relevante a articulação da política de turismo regional 
com as definições de estratégia adoptadas pelas entidades locais. 
 
Os órgãos regionais do turismo devem submeter os seus planos de acção e de estratégia 
à Agência Nacional de Turismo que coordenará, no âmbito da Secretaria de Estado do 
Turismo, a articulação dos mesmos com a estratégia e os objectivos nacionais, 
previamente estabelecidos e divulgados junto dos órgãos regionais, que por sua vez 
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informam os municípios. Localmente, esses órgãos regionais assumirão a 
responsabilidade do planeamento turístico para a região onde se inserem, pela definição 
do produto, pelo controlo da qualidade das entidades regionais e pela promoção. 
 
Os órgãos regionais do turismo terão ainda como objectivo disponibilizar serviços às 
entidades locais que operam no sector: 

• Coordenar as acções de formação regionais (em articulação com o 
INFTUR); 

• Coordenar e implementar acções de promoção regional; 
• Dar suporte tecnológico e de informação (trabalhando em conjunto com o 

Instituto de Investigação Tecnológica para o Turismo). 
 
A integração destes órgãos na estrutura dos organismos centrais do turismo e, por 
conseguinte, no espírito das estratégias nacionais nas suas várias vertentes, 
nomeadamente a da promoção, permitirá construir as campanhas regionais de acordo 
com a linha de orientação do país, evitando assim, a assunção de regionalismos estéreis, 
consumidores dos escassos recursos e, cujo retorno económico é muito duvidoso. 
 
Criam-se, desta forma, as condições para uma correcta descentralização da promoção e 
para um reforço da autonomia do turismo numa perspectiva regional. Por outro lado, a 
articulação das várias regiões de turismo nas Agências Regionais, determinará a 
definição de planos estratégicos e a realização de programas conjuntos inter-regionais 
de oferta turística e de reabilitação do património. 
 
Deverão ser incentivados Fóruns Regionais de Turismo, englobando organismos 
públicos e actores privados da região, no âmbito de cada Agência Regional de Turismo, 
os quais pugnarão pela articulação e concertação das políticas de promoção e 
desenvolvimento turístico regional, transportando posições concertadas entre os 
municípios e as Agências Regionais. Para além deste importante papel de articulação 
das estratégias e políticas nacionais e regionais, os Fóruns Regionais do Turismo 
desempenharão a função de transmissores e facilitadores. Com efeito o conhecimento 
da realidade local, dá a cada Fórum Regional a capacidade de funcionar como charneira, 
isto é, recebendo informação das entidades centrais/regionais e transmitindo informação 
sobre os seus municípios, nomeadamente as suas necessidades e dificuldades na 
implementação das estratégias definidas. Esta função é de fundamental importância para 
que os processos decorram de forma célere e eficaz, evitando bloqueios (muito comuns 
actualmente), decorrentes de dificuldades de comunicação, atrasos nas respostas, 
burocracias inúteis, etc..  
 
Do ponto de vista institucional e organizacional, a coordenação e supervisão das 
actividades das actuais Regiões de Turismo deverá ser efectuada pelas Agências 
Regionais de Turismo, o que consubstanciará a desactivação da ANRET, com a 
vantagem de salvaguardar o princípio básico da organização que é o de distinguir o 
poder de controle e de coordenação do executivo. 
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Por fim, cabe salientar a importância fundamental que estes órgãos regionais do turismo 
terão na modernização da informação relativa aos agentes económicos regionais, em 
geral, e às PME’s em particular. 
 
C.6.3. Definição do produto turístico – o valor para o consumidor 
 
A aceitação de um conceito agregador para o turismo que defina metas e objectivos a 
longo prazo, não nos permite dissociar de uma realidade estruturante que condiciona o 
turismo português no início do milénio. É determinante o estabelecimento de fases de 
transição que permitam traçar as linhas mestras de acção tendentes à prossecução dos 
objectivos de longo prazo. 
 
Os turistas devem ser tratados como pessoas individuais e sentirem uma interacção 
completa com o país acolhedor e com o meio social envolvente. À medida que se vão 
tornando mais experientes, vai aumentando o seu grau de exigência, tendendo a 
eliminar quaisquer sistemas de funcionamento impessoal ou não interactivo. 
 
Os novos turistas querem destinos onde se sintam envolvidos com o meio sócio-cultural 
do país que os recebe, desejam novas experiências, conviver com a comunidade local 
em segurança, aprender sobre o destino e apreciá-lo a um nível mais profundo do que o 
antigo turista fazia.  
 
Vai, por conseguinte, assistir-se a uma mudança de mentalidade em que os mercados de 
origem reagirão a estímulos de campanhas publicitárias de acordo com novos padrões 
de selecção, relegando para segundo plano as tradicionais escolhas de massa, motivadas 
exclusivamente pelo factor preço. 
 
A percepção e valor que o turista individual atribui a cada destino terá a ver no futuro 
com a expectativa que este cria em redor daquele destino, sendo a propensão à despesa 
directamente proporcional às perspectivas induzidas no mercado quanto ao país receptor 
do fluxo turístico. 
 
Novos destinos providenciam ao viajante um maior leque de escolha a custos baixos. 
Nestes incluem-se áreas ou países emergentes que, pelo seu exotismo, preço e variedade 
cultural podem constituir um concorrente importante para Portugal em alguns dos 
segmentos turísticos. Dentre estes salientamos a China, Vietname e países de Leste 
europeu (concorrentes remotos), o Médio Oriente, o Norte de África e o Brasil 
(concorrentes directos). 
 
Em concomitância, os destinos tradicionais, particularmente na Europa, continuarão a 
desenvolver os seus potenciais por forma a captar os fluxos essenciais ao crescimento 
do seu sector turístico. 
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Cada vez mais os turistas decidirão por value for money 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este cenário de evolução do factor psicológico na estrutura da procura turística 
condiciona a estratégia de desenvolvimento para o futuro. Há que definir onde 
queremos chegar para então criar os alvos de promoção e a imagem do destino turístico. 
 
 
As expectativas de excelência criadas na mente do consumidor permitirão aumentar as 
perspectivas sobre as experiências que estes viverão no país de destino ou em 
determinada área geográfica desse destino, contribuindo, por conseguinte, para 
aumentar a propensão à despesa e o valor do dinheiro efectivamente gasto pelo turista. 
 
Os agentes públicos e privados que operam no sector devem criar bases para que os 
antigos e tradicionais produtos sejam reformados e originem novas formas de oferta 
consonantes com as novas tendências da procura e que, consequentemente, criem novas 
expectativas nos consumidores. 
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As acções a desenvolver devem tender a transformar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A evolução dos anos mais recentes tem demonstrado que existem duas vertentes de 
turistas em franco crescimento: 

• O turista de terceira idade, que valoriza o destino pelo factor preço, 
segurança e cultura, o qual usufrui de tempos de estadia relativamente 
longos; 

• O turista que viaja com os amigos ou com a família, que procura 
experiências diferentes e que normalmente se encontra condicionado pelo 
tempo de que dispõe. 

 
Como o tempo tenderá a substituir o dinheiro como factor de avaliação de um destino 
turístico no novo século, a oferta no sector deverá estruturar os seus produtos e sistemas 
de promoção de acordo com as necessidades de tempo que os seus clientes manifestam. 
Se os produtos e as acções de marketing não tomarem em consideração o factor 
disponibilidade de tempo serão ignorados. O país e as regiões turísticas têm que 
desenvolver bases de dados relativas ao respectivo destino que sejam actualizadas 
permanentemente, que reajam rapidamente às vicissitudes e oportunidades do mercado 
e que cheguem ao consumidor directo e proponham produtos integrados e funcionais. 
 
C.6.4. Definição dos alvos de produção 
 
“As pessoas não compram produtos, elas compram a expectativa de benefícios. Os 
benefícios é que são os produtos” – Levitt. 
 

Actividades Turísticas
desconexas

Experiências Integradas

Actividades Multiplas

Fluxos Sazonais Fluxos Constantes

Actividades univocas

Actividades protectoras do
ambiente

Actividades melhorativas do
ambiente
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No turismo, os produtos que constituem o destino, são a forma actual de reunir as 
utilidades. Os processos de pesquisa das percepções acerca dos benefícios e das 
utilidades dos produtos e da criação e adaptação desses produtos para atingir as 
expectativas constituem o cerne da prática promocional. 
 
Do ponto de vista do cliente potencial o produto turístico pode ser definido como um 
pacote de componentes tangíveis e intangíveis com base na actividade de um destino. O 
“pacote” turístico é percebido pelo cliente como uma expectativa de experiência a um 
determinado preço. 
 
Nesta perspectiva, as atitudes, as imagens e as perspectivas que os clientes têm sobre 
um determinado destino, e que influenciam as suas decisões de compra, não são 
necessariamente baseados em experiências ou factos, mas determinadas por imagens 
baseadas em aspectos históricos. 
 
É função da promoção do destino, quer a nível nacional, quer regional, sustentar, alterar 
ou desenvolver imagens e ideias força com dinamismo capaz de influenciar as 
expectativas de compradores potenciais. 
 
Outro factor importante para o produto português em termos de conhecimento 
internacional é o conhecimento da penetração da “marca Portugal” no mercado. Uma 
marca deve ser construída de forma a identificar o produto turístico como sendo gerador 
de uma vantagem diferencial sustentável, oferecendo ao consumidor valores agregados 
relevantes que o distingue da concorrência. 
 
O alvo da promoção de destino turístico Portugal está, por conseguinte, ligada a dois 
conceitos fundamentais: 

 

 

 

 
 
 
 
 
A estratégia promocional compreende o desenvolvimento de programas para comunicar 
imagens do destino e mensagens importantes para segmentos alvo de visitantes 
potenciais. 
 
Qualquer que seja o objectivo principal da estratégia, há que estabelecer uma ideia 
estruturante que permita reposicionar a “marca Portugal” na mente dos potenciais 
visitantes e construir uma conceptualização do destino capaz de o diferenciar de todos 
os outros. 
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O sucesso de qualquer campanha de promoção do país está ligada à promoção de 
marcas complementares do “umbrella” Portugal. A promoção de marcas específicas 
(Lisboa, Madeira, Açores, Algarve) poderá contribuir para o sucesso de adequação aos 
segmentos de mercados seleccionados. 
 
Não existe qualquer dúvida, entre os agentes económicos que operam no sector do 
turismo em Portugal, de que o país deverá abandonar definitivamente a estratégia de 
exclusiva competitividade de preço para se envolver na vertente de qualificação do 
destino e assentar a sua política nacional de turismo numa estratégia de valor 
acrescentado, sobretudo através da diferenciação da sua oferta. 
 
 
Esta diferenciação deve ser estabelecida em função de dois factores dominantes no 
processo decisor: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A falta de dimensão de Portugal, quando comparada com a Espanha, por exemplo, não 
nos permite almejar a posição de grande destino de massas, nem de virmos a constituir 
um factor decisor determinante nos processos de selecção e de promoção dos grandes 
operadores internacionais. 
 
Teremos que definir um plano de promoção escalonado no tempo e que nos permita 
estabelecer objectivos periódicos tendentes a conduzir o país à prossecução do objectivo 
último que será o de alcançar uma posição em termos de imagem de marca e de 
perspectivas de experiência para o mercado internacional, que influencie a decisão de 
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cada potencial turista, independentemente da capacidade de motivação dos grandes 
operadores. 
 
A evolução do turista típico nos próximos anos determinará uma alteração importante 
nas motivações de viagens e de visita de um determinado destino. As questões 
ambientais, o desejo de conhecimento das culturas locais e o envolvimento com as 
populações autóctones, a ambição pela ausência de stress ou de qualquer  forma de 
perturbar o seu período de repouso, o desejo de viver experiências diferentes e, 
sobretudo a sensação de segurança que o destino turístico possa oferecer, condicionarão, 
de uma forma geral e independente dos segmentos de mercado, as decisões de escolha. 
 
Aliado a este cenário, surge o de definição interna de um conceito unificador que 
congregue as ideias força que constituem o cerne da imagem do destino Portugal. 
Estabelecer esse conceito unificador por forma a que possamos oferecer os produtos que 
correspondem às motivações dominantes dos turistas no futuro, independentemente do 
segmento de procura em que se insiram, é a chave do sucesso para o próximo quarto de 
século. 
 
Envolvido num cenário em que os grandes destinos turísticos internacionais procuram 
manter e até aumentar os seus fluxos e, em que novos players começam a aparecer de 
forma relevante (na maioria dos casos com produtos idênticos ao nosso Sol & Praia, 
embora com a promoção incidindo exclusivamente no preço), a Portugal resta apenas 
um factor chave que lhe permita saber por onde ir, e não apenas como nos anos noventa, 
por onde não deseja evoluir – a diferenciação. 
 
Para além de outros produtos inovadores, Portugal terá que criar um factor diferenciado 
do Sol & Praia, para dinamizar o destino turístico. Há que assumir de uma vez por 
todas, que as perspectivas de consumo do turista europeu que procura e procurará este 
segmento, se encontram parametrizadas pelo conceito de águas de mar quentes e calmas 
e por um clima ameno. A morfologia geográfica do País apenas possui uma região com 
essas características – o Algarve. Toda a costa litoral ocidental possui nortada constante, 
mar agitado e águas relativamente frias. 
 
Nesta perspectiva e quando comparado com a extensão do Sul de Espanha, das praias 
gregas, sardas ou turcas, Portugal encontra o seu crescimento muito condicionado em 
termos de desenvolvimento deste segmento. 
 
Para definir a ideia estruturante promocional que deverá então permitir a concretização 
de campanhas promocionais atractivas e, ao mesmo tempo congregar os planos de 
investimento no sector turístico de forma orientada e evolutiva tendente a desenvolver 
esse conceito nos mercados internacionais e mesmo nacional, há que identificar as 
ideias força da oferta futura. 
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As ideias força constituirão os factores base de promoção e construção de uma imagem 
de atracção da procura. No entanto há que identificar o factor de diferenciação que 
permita captar o interesse do consumidor, criar-lhe expectativas que lhe permitam 
distinguir o destino Portugal de outros destinos de maior dimensão, onde os factores 
identificados (cultura, história, etc.,) terão as suas especificidades e interesses. 
 
Um outro factor que condiciona fortemente a nossa imagem no estrangeiro é a de que 
Portugal é um País atrasado e onde a qualidade de serviços é muito baixa, pelo que não 
é um destino de moda nem procurado por grandes figuras internacionais. 
 
Qual é, então o conceito, estruturante para as campanhas internacionais e para a venda 
do destino em termos de futuro? A resposta é simplesmente: o oceano. 
 
Portugal deve diferenciar-se dos seus principais concorrentes, ao mesmo tempo que 
deverá construir uma imagem de modernidade e de futuro. Para tal deve começar a 
preparar a sua política educacional, de investigação, de estudos ambientais e de turismo 
para que o país venha a criar as expectativas nas comunidades internacionais de que, o 
seu desenvolvimento estruturante está em linha com aquilo que são e serão num futuro 
próximo, as principais preocupações dos turistas/clientes. 
 
Como já foi referido, esta ideia estruturante deverá ser assumida a nível de conceito 
para que possa ser dominante independentemente dos segmentos de mercado da procura 
ou das campanhas específicas que possam vir a ser efectuadas em relação às restantes 
ideias força, as quais procuram complementar o conceito geral e introduzir ferramentas 
de motivação segmental para criar atractividade. 
 
O desenvolvimento deste conceito deverá ser uma aposta estratégica para Portugal. No 
entretanto há que, sem abandonar repentinamente a ideia de País do Sul da Europa, é 
importante a criar as bases para inserir este conceito, em algo mais amplo, ligado ao 
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ambiente, à investigação e ao desenvolvimento qualitativo que a nossa riqueza histórica 
sempre nos proporcionou e que a nossa posição geográfica, única entre os Países da 
Europa, valoriza. O facto de sermos um País do Sul da Europa, com as vantagens 
climatéricas que tal proporciona, e nessa condição sermos o único com frente oceânica, 
constitui um dos factores de diferenciação que Portugal procura em relação aos seus 
principais concorrentes mediterrânicos. 
 
C.6.5. Abordagem promocional e de imagem 
 
É essencial, para o sucesso da estratégia de criação de uma imagem forte e de captação 
gradual e directa do consumidor final, ultrapassar a dependência de acesso aos 
mercados e de condicionalismos de fluxo da procura impostos pelos grandes operadores 
turísticos internacionais. Há que estabelecer metas e programas de promoção que nos 
permitam criar as condições para que sejam os clientes a forçar a acção desses 
operadores e das companhias aéreas, sejam estas de bandeira ou low cost carriers. 
 
Programas de informação através de novos canais, aliados aos tradicionais sistemas de 
representação e de promoção, terão que ser usados em fases de desenvolvimento 
diferenciadas de forma a impor uma ideia dominante e motivadora.  
 
Haverá que desenvolver ao longo dos próximos anos vários pontos de promoção do 
país, que nos permita corrigir e inverter a imagem de marca que Portugal possui e 
ganhar vantagens competitivas importantes: 
 

• Realização de Grandes Eventos – investimentos em mega eventos culturais, e 
desportivos contribuirão para uma mudança significativa do destino turístico e 
de imagem de Portugal. Será necessário que estes eventos sejam construídos 
com uma frequência cíclica que permita uma continuidade de mercado, 
mantendo viva a informação e a comunicação com os nossos consumidores 
alvo. 

 
• Investimento em acções de Relações Públicas – o país é conhecido 

internacionalmente por ser hospitaleiro e relativamente seguro. Aproveitando 
estes pontos fortes, deveremos promover a presença assídua de individualidades 
do jet-set internacional. 

 
Contrariamente à Espanha e à França, o nosso país nunca conseguiu atrair este 
tipo de figuras que ditam a moda e que só pela sua presença conseguem fazer 
arrastar uma multidão de imitadores. 

 
A permanência destas figuras com cariz assíduo chamará a atenção do destino 
turístico, sobretudo pela apetência que motiva o facto de estar num local de 
qualidade reconhecido por algumas figuras mediáticas. 
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• Representação em Mercados de Origem – estabelecer uma rede de agências 
de informação nos países que geram maior fluxo de visitantes internacionais. 
Estas representações podem criar e manter contactos vitais com a indústria de 
viagens e, sobretudo, agir com estas de acordo com a estratégia e a prossecução 
de objectivos gerais. 

 
Da mesma forma poderão servir de agências de inteligência capazes de produzir 
informação sobre esses mercados proporcionando elementos de análise para o 
Centro de Investigação e Inovação Tecnológica do Turismo. 

 
• Viagens de Familiarização – o convite a órgãos da comunicação de massas 

para visitar o destino e experimentar o desenvolvimento turístico, aliado às 
inovações tecnológicas, irão influenciar o consumidor alvo, relegando o peso 
específico dos influenciadores de destino, para segundo plano, garantindo assim 
a fidelização do turista. 

 
• Estabelecimento de Acordos de Parceria – a criação de mais valia informativa 

pode ser alcançada através de acordos com entidades não turísticas sedeadas nos 
países alvo; será de grande importância para atingir os potenciais clientes. 

 
Acordos de certificação do ambiente com universidades, promoção de 
conferências científicas sobre o tema chave do nosso turismo, acordos de 
investimento com grandes “players” internacionais na área dos parques 
temáticos, são alguns dos exemplos de como promover o destino turístico e, ao 
mesmo tempo, elevar o seu nível de modernidade e desenvolvimento.  

 
A autonomização da captação do fluxo de consumidores alvo, passa cada vez mais, pelo 
desenvolvimento das comunicações através das novas tecnologias informáticas. 
 
Em resumo, podemos concluir que se deveria desenvolver um conjunto de actividades 
baseado nos seguintes parâmetros: 

 
• Descontinuação gradual dos tradicionais sistemas de promoção e de apoio 

aos operadores que trazem fluxos de massas; 
• Desenvolvimento da estratégia de acesso directo ao consumidor alvo; 
• Realização de mega e médios eventos de promoção do destino; 
• Início de acções de parceria com entidades internacionais e da campanha de 

promoção nas escolas dos principais países emissores – potenciação dos 
mercados futuros; 

• Divulgação da promoção via internet; 
• Reestruturação da marca Portugal; 
• Estratégia de subjugação do segmento Sol & Praia ao conceito 

 estruturante. Aquele passará a ser uma consequência deste; 
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• O conceito de Sul de Europa não deverá ser abandonado, antes diferenciado 
pelo efeito de desenvolvimento, qualidade e modernidade; 

• Lançamento de campanhas dirigidas ao consumidor-alvo por forma a criar a 
massa crítica de procura autónoma que coloque Portugal fora do âmbito e 
influência da procura e dos fluxos por parte dos grandes operadores; 

• Construção de uma estrutura de sites e micro-sites dinâmica mas uniforme, 
adaptada a cada realidade de mercado de origem e a cada segmento; 

• A promoção deverá ser centrada na valorização qualitativa do destino, da sua 
acção em termos ambientais, da sua valorização histórica e cultural, da 
associação do seu conceito estruturante à saúde, natureza e desenvolvimento 
científico. 

 
O aproveitamento destas oportunidades obriga à identificação e desenvolvimento de 
factores críticos de sucesso do nosso turismo, e de Portugal como país: 

• Liderança (a nível do Governo, das empresas e da própria sociedade civil); 
• Standards de Excelência ; 
• Planeamento (definição de prioridades e alinhamento dos agentes 

económicos numa perspectiva da importância estratégica do turismo na 
economia nacional). 

Estes três pontos estão intimamente ligados: não existe excelência se não houver 
planeamento e liderança. 

Definidos a estratégia e os segmentos a desenvolver, terão que ser concertadas políticas 
e medidas comuns, transversais ao país e aos sectores económicos, responsabilizando os 
agentes económicos, as entidades públicas governamentais e o poder regional. 

Os Ministérios da Saúde e da Cultura, por exemplo, terão de assumir standards de 
excelência, relativamente aos serviços que prestam. 
 
A interdependência da actividade turística com os restantes sectores e actividades 
económicas é um ponto intransponível na política e nas decisões governamentais. As 
mentalidades terão que evoluir para evitar que Portugal se transforme num país de 
guetos de turismo ditos de qualidade. A atitude/postura de eficácia perante o turista tem 
que estar generalizada e ser assumida como um princípio de interesse nacional, não 
apenas reservada a quem trabalha directamente no sector do turismo. 
 
Proporcionar o valor que o cliente dá a um serviço ou a um produto é de primordial 
importância. Neste contexto, mais importante do que a qualidade per si, é a valorização 
que o cliente faz dessa qualidade e do preço que está disposto a pagar por ela. 
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C.7. A ESTRUTURA FINANCEIRA DE APOIO À 
REESTRUTURAÇÃO DO TURISMO.  
 
C.7.1. A razão de ser dos apoios financeiros 
 
A existência de apoios financeiros ao sector do Turismo, seja para investimento ou 
reestruturação, pressupõe que exista uma necessidade efectiva desses incentivos e/ou 
que o Estado, através do Governo em exercício, pretenda adoptar uma postura 
interventora, direccionando e estimulando a evolução do sector. Resumidamente, os 
apoios surgem para corrigir ou compensar eventuais desequilíbrios ou carências, 
estruturais ou conjunturais, e/ou pela vontade política de interferir no sector com base 
numa visão própria da actividade turística. 
 
Em primeiro lugar, para melhor compreender e avaliar a estrutura de apoios, a sua 
origem, evolução e consequências, convém reflectir sobre a questão prévia da real 
necessidade de apoios e da sua razão de ser.  
 
Sem se pretender responder de forma conclusiva a esta questão, necessariamente 
polémica e complexa, procuraremos apenas provocar a reflexão sobre o tema para que, 
com maior clareza, possamos interpretar e avaliar as consequências dos apoios em causa 
sobre esta área de actividade e sobre os fundamentos da sua competitividade. 
 
Em bom rigor, existem duas justificações fundamentais, ainda que discutíveis, para a 
criação de um incentivo financeiro: o facto de um determinado segmento de actividade 
turística ter dificuldade em existir, ou mesmo sobreviver, sem o referido apoio e/ou a 
decisão institucional de promover uma actividade ou componente específica do sector, 
por mera opção política. 
 
Sendo o turismo um sector considerado prioritário pelos mais variados quadrantes 
políticos e sucessivamente por todos os Governos, com peso crescente no PIB das 
nações mais desenvolvidas, é natural a tendência interventora do Estado, ainda que 
possa ser discutível a forma como tal vem acontecendo bem como, em alguns casos, a 
sua efectiva necessidade. Porém, no momento que se vive dentro do espaço económico 
europeu e com base na cultura financeira dominante, seria politicamente contraditória a 
eleição de um sector como peça chave da economia sem que lhe fosse de imediato 
associado um plano integrado de incentivos financeiros. Poderá, porventura, ser 
interessante analisar os fundamentos dos vários quadros de apoio ao sector e as razões 
efectivas que os têm justificado. 
 
Temas estruturais e conjunturais 

Partindo da primeira razão para existência de incentivos e apoios, baseada na 
necessidade de corrigir eventuais desequilíbrios na economia ou no sector, uma 
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conclusão imediata parece ser que, idealmente, tais mecanismos deveriam evitar ter 
como alvo problemas conjunturais, quase circunstanciais, e apenas agir sobre questões 
comprovadamente estruturais. 
 
A razão fundamental para defender tal prática prende-se com a tradicional incapacidade 
dos Governos para avaliar e agir (e reagir), em tempo útil e de forma eficaz, sobre 
problemas conjunturais que muitas vezes resultam do livre jogo da economia e têm uma 
dinâmica de mudança mais rápida que a capacidade de resposta dos organismos 
públicos, excluindo as simples intervenções de carácter puramente político. 
 
Outra razão justificativa para esta opção é de que, cada vez mais, se torna claro que 
sendo o turismo uma actividade exportadora, tradicionalmente muito exposta à 
concorrência internacional, só tem sentido agir sobre mecanismos que estimulem os 
factores estruturais da sua competitividade, deixando para as empresas a capacidade de 
reagir aos factores conjunturais. 
 
Assim sendo, parece ser lógico afirmar que o primeiro passo de todo e qualquer quadro 
de incentivos deveria consistir num rigoroso diagnóstico prévio dos problemas, 
carências e desequilíbrios estruturais do sector e das suas origens práticas. Só dessa 
forma seriam identificadas as primeiras justificações práticas para qualquer tipo de 
apoio ou incentivo financeiro, com base nas quais haveria de definir opções e 
prioridades de acção. 
 
Postura interventora e fiscalizadora 

A segunda justificação evidente para a criação e o desenvolvimento de mecanismos e 
instrumentos de apoio resulta da simples opção governativa de intervir no sector, 
baseada ou não em razões que advenham das questões estruturais atrás mencionadas.  
 
Isto é, uma das principais razões para a existência de incentivos é a convicção de que o 
Estado, através do Governo, deve interferir no sector, não apenas regulando e 
fiscalizando, mas também orientando as tendências de investimento, definindo 
estratégias, inspirando as empresa, com base em critérios e prioridades por si definidos. 
 
Independentemente do rigor e profundidade, ou mesmo do interesse e valor desta acção 
governativa, é saudável recordar a necessidade do já mencionado diagnóstico prévio 
que deve nortear o planeamento dos apoios, qualquer que seja a sua natureza. 
 
Promoção de investimento e acções de reestruturação 

Dentro do pressuposto de que é desejável a intervenção governativa com apoios 
financeiros, a qual também pode e deve ser questionada, haverá então que diferenciar 
claramente e tratar separadamente as acções com carácter de promoção do investimento 
e aquelas que visam essencialmente resultados de reestruturação. 
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Em ambos os casos, porém, será bom recordar que sendo o turismo um sector 
fundamentalmente vocacionado para a actuação dos agentes privados, onde o Estado 
quase sempre se revela um ineficaz ou ineficiente prestador de serviços, dever-se-ia 
procurar desenvolver incentivos que não condicionem demasiado as orientações 
estratégicas privadas e sobretudo não se substituam às mesmas que sempre competem 
às empresas. Caso contrário, estaríamos perante um planeamento público da política de 
investimentos turísticos privados, certamente com impacto de mérito duvidoso sobre a 
competitividade do sector. 
 
Quanto à promoção de novos investimentos, através de apoios e incentivos, a primeira 
questão relevante a colocar deveria estar relacionada, aparentemente, com a discussão 
ou consulta prévia dos seus grandes objectivos com as estruturas representativas do 
sector, independentemente das opções políticas de cada Governo, com base no referido 
diagnóstico dos problemas estruturais. 
 
Em paralelo, o estímulo da oferta turística, através de novos empreendimentos e sua 
diversificação, deveria basear-se em cuidadosos estudos de mercado, com 
acompanhamento do Governo mas cuja lógica compete à iniciativa privada, evitando 
que o Estado estimule o desenvolvimento de projectos de viabilidade discutível em 
função das realidades competitivas, porventura com base em motivações políticas. 
 
É oportuno salientar nesta fase que, em rigor, qualquer quadro de apoio ao investimento 
deve ter como principal fonte motivadora a criação de condições de competitividade 
reais que subsistam para além dos apoios em causa.  
 
Se no campo da promoção de novos investimentos parece ser mais fácil reflectir, quanto 
aos apoios a promover na área da reestruturação do sector, tudo se torna mais complexo 
e vulnerável aos interesses instalados e à pressão política, aumentando os riscos de 
ineficácia das políticas a implementar pelo Estado. 
 
Assim acontece, porque se trata de introduzir novas variáveis públicas (incentivos e 
apoios) numa equação fortemente dependente de práticas privadas estabelecidas, com 
maior ou menor rigidez, mas normalmente avaliadas como reveladoras de erros 
estratégicos, falhas de gestão ou simples incapacidade de administração. 
 
A criação de apoios à reestruturação empresarial deve ser, portanto, extremamente 
cautelosa para que não se revele como o financiamento público dos erros acumulados da 
gestão privada. Contudo, algumas áreas específicas, tais como a inovação e 
modernização tecnológica são susceptíveis de particular interesse por parte dos quadros 
de apoio financeiros. 
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Equilíbrio regional e ordenamento do território 

De igual modo, a criação de incentivos para novos projectos deve ter em especial 
consideração, tal como tem acontecido muitas vezes, as realidades e os desequilíbrios 
regionais.  
 
Esta análise deveria incidir (incide já em muitos casos) sobre as localizações e regiões 
que não carecem de apoios directos, identificando claramente as que possuem potencial 
efectivo, mas carecem de apoios iniciais, mas também excluindo - com prudência e 
realismo – as áreas que não os justificam devido à sua inviabilidade estrutural ou 
aquelas que apenas necessitam de apoios circunstanciais. 
 
Dentro do tema do ordenamento, será igualmente relevante mencionar que cada vez 
mais ganham importância os incentivos à requalificação de zonas turísticas mais 
prejudicadas no passado, seja por falta de planeamento do seu desenvolvimento, por 
maior carência de recursos ou mesmo pela ausência de uma fiscalização pública eficaz. 
 
A amplitude da infra-estrutura turística 

Um último aspecto de grande relevância, no que diz respeito à efectiva necessidade de 
apoios e incentivos, prende-se com a própria natureza do sector de turismo ser 
transversalmente influenciada por diversos outros sectores como o dos transportes e 
comunicações, o saneamento básico, o sistema educativo, a segurança, no seu sentido 
mais amplo, e ainda a imagem do país como destino interno e internacional, entre 
outros. 
 
Considerando esta realidade, é de quase indiscutível valor o desenvolvimento de apoio e 
incentivos a tudo o que poderemos chamar de infra-estrutura turística, isto é, áreas com 
impacto transversal no sector.  
 
Tal não depende da vontade ou capacidade empresarial privada e, em grande parte, 
compete ao Estado. Cada vez mais se constata que essa é uma área na qual o quadro de 
apoio financeiro se revela de valor estratégico na medida em que pode ter um efeito 
realmente estruturante no sector, criador - ou pelo menos potenciador - de vantagens 
competitivas. Exemplos práticos são a formação profissional e o marketing institucional 
do destino, área de grande influência num sector de serviço como o turismo. 
 
C.7.2. A natureza dos apoios e suas especificidades 
 
Com base na reflexão sobre a necessidade dos apoios financeiros e sobre os seus 
fundamentos, torna-se oportuno analisar a natureza e características específicas dos 
vários tipos de incentivos. 
 
De forma a tornar mais objectiva a abordagem do tema, será útil recordar e ter como 
ponto de partida as duas razões fundamentais que justificam a criação de incentivos: a 
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necessidade real do incentivo sem o qual determinado segmento de actividade não 
sobreviveria e a mera vontade governamental de promover alguma área específica do 
sector turístico. 
 
Existe, contudo, uma questão prévia relacionada com a natureza dos apoios e com a sua 
justificação do ponto de vista económico e histórico que merece especial destaque: a 
predominância de estruturas financeiras inadequadas da maioria das empresas, num 
sector que é estruturalmente capital intensivo. 
 
A estrutura financeira das empresas turísticas 

Perante a forte componente imobiliária do turismo, sobretudo relacionada com o peso 
que a hotelaria tradicional tem no sector, é indiscutível a necessidade de estruturas 
financeiras adequadas a investimentos de recuperação lenta, que exigem uma base 
significativa de capital próprio inicial e são incompatíveis com elevados níveis de 
endividamento. Contudo, apesar desta necessidade ser evidente, constatamos que 
grande maioria das empresas do sector turístico tem convivido tradicionalmente com 
estruturas financeiras frágeis, afectando directa ou indirectamente a sua 
competitividade.  
 
Sobretudo no sector hoteleiro, exigente nas necessidades de capital próprio, mas 
também na área das agências de viagem e operadores turísticos, excluindo os maiores 
grupos/cadeias nacionais, predominam PMEs com insuficientes níveis de capitalização, 
que recorrem ao endividamento de forma muitas vezes excessiva e cujo crescimento 
saudável é frequentemente condicionado pela fragilidade financeira. 
 
Tal situação poderá explicar, em grande parte e em conjunto com determinadas políticas 
de fomento, a forte intervenção pública através de sucessivos quadros de apoio 
financeiro, com especial ênfase em mecanismos de reestruturação. 
 
A necessidade sistemática de apoios  

Deveria merecer maior reflexão a aparente necessidade de um sector, assumidamente 
estratégico na nossa economia e exposto desde sempre à concorrência externa, 
necessitar sistematicamente de quadros de apoio financeiro para a sua dinamização, 
para a renovação da sua oferta, modernização, incentivo à inovação e mesmo para a sua 
reestruturação. Tem lógica, neste caso, questionar seriamente a capacidade financeira e 
de gestão dos seus empresários para manter a competitividade do sector, ou mesmo 
sobreviver, sem a permanente criação de instrumentos de apoio público.  
 
Esta reflexão é oportuna na medida em que as restrições orçamentais dos nossos 
Governos são cada vez maiores e a continuidade do acesso massivo a recursos 
comunitários se torna cada vez mais discutível. 
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Os vários tipos de incentivos 

Assinaladas as questões prévias da fragilidade financeira do sector e da sua aparente 
dependência de incentivos, poderemos identificar e analisar as suas especificidades. 
Resumidamente, os principais tipos de incentivos que têm integrado os vários quadros 
de apoio ao turismo são : 
 

• subsídios a fundo perdido e/ou reembolsáveis; 
• empréstimos de longo prazo e bonificados; 
• capital de Risco; 
• fundos Imobiliários. 

 
Os subsídios a fundo perdido têm, ou deveriam ter, como função essencial, porventura 
exclusiva, a criação de condições de viabilidade para projectos considerados relevantes 
ou mesmo essenciais para o sector, cujo arranque e sobrevivência estariam 
comprometidos sem o referido apoio. Transferindo para o Estado parte do esforço de 
investimento, potencia-se a rentabilidade mínima para que os agentes privados 
considerem o projecto.  
 
O carácter excepcional deste incentivo, a sua natureza extraordinária de donativo e seu 
elevado custo para os recursos públicos, nacionais ou comunitários, deveriam fazer com 
que – tal como vem acontecendo – o subsídio a fundo perdido se destine 
exclusivamente a projectos estruturantes, de inegável interesse nacional e estratégico, 
cujo sucesso exige intervenção do Estado. 
 
Quando se trata de subsídios reembolsáveis, pretende-se resolver o mesmo tipo de 
necessidade inicial mas já se reconhece nos projectos em causa uma maior capacidade 
de, no longo prazo, recuperar a totalidade do seu investimento inicial, evitando assim 
que o Estado tenha de assumir um compromisso financeiro.  
 
O carácter mais disciplinador do subsídio reembolsável e a sua natureza mais 
responsabilizadora para os agentes privados, além das óbvias vantagens financeiras para 
o Estado, explicam a tendência cada vez maior para este tipo de apoios.  
 
O incentivo através de crédito às empresas por prazos longos e com taxas bonificadas 
tem como principal alvo os projectos turísticos mais capital intensivo, mais sensíveis 
aos encargos financeiros e/ou com prazos mais dilatados de maturação dos seus 
investimentos, cujas rentabilidades seriam dificilmente compatíveis com o nível de 
taxas de juro dos mercados financeiros.  
 
Este instrumento que tem sido amplamente promovido e utilizado há vários anos no 
sector, com participação do sistema bancário privado em conjunto com o Estado que 
intervém subsidiando a taxa de juro, tem um enorme valor para as empresas turísticas e 
certamente um custo público muito mais moderado. 
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O capital de risco, através da participação temporária e minoritária no capital social das 
empresas, com reforço paralelo da sua gestão, visa essencialmente reforçar a sua solidez 
financeira em momentos de arranque, expansão ou reestruturação de projectos, evitando 
prudentemente a opção por mais endividamento nessas etapas sensíveis da vida das 
empresas. 
 
Os fundos imobiliários, instrumentos financeiros de apoio muito mais recentes visam, 
em termos genéricos, intermediar o investimento patrimonial, transferindo o esforço 
financeiro que lhe está subjacente para estruturas com capital abundante e mais 
interessadas em rendimentos estáveis do que em elevados retornos ou liquidez rápida. 
Libertando as empresas da necessidade de recurso a grandes financiamentos com 
impacto relevante nos seus balanços, e do esforço do reembolso de capital que lhes 
estaria associado, os fundos imobiliários introduzem a novidade de separação entre a 
propriedade e a gestão/exploração dos imóveis, fenómeno relativamente recente no 
sector turístico português, com maior tradição nos mercados mais desenvolvidos. 
 
Como se pode facilmente depreender, cada um destes instrumentos de apoio pretende 
responder a diferentes necessidades do sector.  
 
Resumidamente, os subsídios reduzem o esforço de investimento privado em casos 
excepcionais e, sendo reembolsáveis, fazem-no de forma mais moderada; a adequação 
do prazo do crédito à tradicional lentidão da recuperação dos investimentos e das 
respectivas taxas de juro à rentabilidade do sector vem equilibrar os balanços das 
empresas; o reforço dos capitais próprios com capital de risco confere-lhes maior 
solidez financeira; os fundos imobiliários potenciam a separação entre a propriedade 
imobiliária e a gestão hoteleira dos imóveis. 
 
De facto, ainda que seja questionável a real necessidade de tantos incentivos, as 
empresas lidam com vários tipos e graus de necessidades financeiras nos seus projectos 
de investimento que também variam em função das regiões, do perfil dos projectos e da 
dimensão de cada empresa. Nas regiões mais carentes e na recuperação de património, o 
subsídio simples assume especial valor; na hotelaria tradicional o endividamento é 
incompatível com os prazos normais da banca comercial, em muitos casos não existe a 
vontade em concentrar a propriedade e a gestão dos edifícios, sempre que se trata de 
projectos liderados por PME é frequente a necessidade de reforço da autonomia 
financeira.  
 
Os objectivos genéricos dos apoios 

Poderemos classificar os objectivos dos apoios em função das principais necessidades 
de financiamento que cada incentivo pretende satisfazer, nomeadamente: 
 

• novos projectos e inovação; 
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• modernização e remodelação; 
• internacionalização; 
• reestruturação e/ou re-financiamento. 

 
Para completar esta lista de objectivos fundamentais, há que não esquecer a importância 
dos critérios relacionados com o impacto territorial, sobretudo definidos em função de 
regras comunitárias e prioridades governativas relativas aos equilíbrios regionais, mas 
também influenciadas por motivações conjunturais e algumas opções politicas.  
 
Trata-se de fundamentos para os incentivos baseados em grandes preocupações 
nacionais tais como o equilíbrio regional, o impacto ambiental e a necessidade de 
projectos, com carácter estruturante, etc. Tais critérios, idealmente decorrentes de uma 
politica de planeamento, são qualificadores e reguladores importantes dos vários tipos 
de incentivo que contribuem de forma decisiva para uma evolução mais equilibrada da 
oferta. 
 
Sendo o turismo um sector com cada vez maior expressão na economia nacional, 
reconhecidamente com valor estratégico e cuja competitividade se tem reforçado ao 
longo de várias décadas, foi com base nestas prioridades que foram definidos e 
implementados sucessivos quadros de apoios e incentivos com relevante impacto sobre 
o sector e com forte influência sobre a estrutura da oferta turística hoje existente.  
 
Analisaremos, com maior detalhe nos capítulos seguintes, esta evolução bem como o 
modelo que hoje existe e ainda o impacto efectivo dos apoios no sector, reflectindo 
sobre as prioridades que têm sido definidas e suas consequências. 

C.7.3. A evolução do quadro de apoios e incentivos 

Desde há várias décadas que o turismo tem sido contemplado com incentivos de vários 
tipos com formatos diversos, baseados em objectivos que foram evoluindo consoante as 
necessidades do sector e as prioridades políticas, suportados por fontes de 
financiamento diversificadas. 
 
Em termos genéricos, os objectivos dos sucessivos quadros de apoio e pacotes de 
incentivos basearam-se sobretudo nas seguintes carências e problemas  estruturais: 
 

• Necessidade de estimular a oferta de forma global; 
• Incentivo à recuperação de património histórico-cultural; 
• Desenvolvimento de novos produtos turísticos; 
• Necessidade de privilegiar as regiões mais carentes; 
• Promover a reestruturação financeira das empresas; 
• Promover a internacionalização das empresas.  
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As principais razões que explicam a evolução dos apoios à indústria turística - do 
simples financiamento, passando pelo subsídio até ao capital de risco -  são a crescente 
relevância deste sector na economia, as necessidades crescentes de capital decorrentes 
da sua sofisticação progressiva e o apelo cada vez maior para estruturas financeiras 
inovadoras. 
 
A criação de uma oferta relevante 

A evolução do sector turístico nas últimas 5 décadas, gerou uma procura de fundos em 
volumes cada vez mais significativos e com recurso a soluções financeiras cada vez 
mais inovadoras. De facto, a criação da oferta turística que hoje existe exigiu e resultou 
num elevado envolvimento público a par dos pesados investimentos privados.  
 
À medida que os vários Governos foram despertando para o interesse neste sector, 
compreendendo a sua relevância e verificando o seu efeito multiplicador na economia, 
tornou-se imperativa a criação de instrumentos de fomento da oferta, normalmente com 
base em planos de desenvolvimento de regiões turísticas e/ou de produtos turísticos 
definidos como prioritários. 
 
À medida que a estrutura do sector se foi fortalecendo e o seu peso se tornou 
incontestável, os organismos públicos foram-se especializando no apoio ao 
investimento turístico, revelando ser essa uma prioridade governativa quase constante.  
 
A necessidade de modernização 

Com a criação de estruturas de apoio com dedicação exclusiva ao sector, através do 
recurso a verbas públicas cada vez mais significativas, foi progressivamente dada maior 
atenção aos apoios à renovação e modernização do sector, bem como à criação de 
produtos inovadores. 
 
Após cerca de três décadas de fomento da oferta e de estímulos ao crescimento do 
sector, foram concentrados esforços na sua actualização, desenvolveram-se os primeiros 
apoios à criação de estruturas de animação turística complementares, foram dados 
passos significativos no apoio à modernização tecnológica das agências de viagem e 
ainda criados alguns incentivos à criação de emprego e realização acções de formação. 
 
Este passo marcou uma visão mais abrangente e sofisticada do processo turístico, 
demonstrando uma compreensão mais profunda do peso e do valor deste sector de 
actividade. 
 
A aposta na recuperação de património histórico e arquitectónico  

Nas décadas de 80 e 90, foram concebidos e implementados, paralelamente aos 
tradicionais incentivos, inúmeros e generosos apoios – muitas vezes sob a forma de 
subsídios a fundo perdido - ao investimento na recuperação de património, histórico e 
arquitectónico que resultaram numa qualificação da oferta, na preservação de espaços 
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de grande valor turístico-cultural, na criação de unidades de menor dimensão no interior 
do país e em novos conceitos turísticos, valorizando de forma relevante o produto 
turístico nacional como um todo. 
 
A preocupação com o equilíbrio regional  

À medida que foram implementados os vários quadros de apoio ao investimento e 
estímulo da oferta, os resultados mais imediatos evidenciaram uma significativa 
concentração regional da oferta junto às regiões do Litoral, demonstrando a aposta forte 
no segmento “Sol & Praia”, e também nos grandes centros urbanos. Traduzindo sérias 
preocupações relacionadas com a necessidade de um maior equilíbrio regional, 
frequentemente apoiadas por recursos financeiros de origem comunitária, foram criados 
incentivos especiais para o crescimento da oferta no Interior e em regiões menos 
favorecidas até então. 
 
A busca de instrumentos de reestruturação financeira 

Em simultâneo, da mesma forma que os sucessivos Governos sentiram a necessidade de 
desenvolver apoios à modernização da oferta, ganhou consistência a ideia de que 
deveriam existir incentivos ao fortalecimento da estrutura financeira das empresas 
turísticas. Assim, muito além do objectivo de estimular a oferta, a sua modernização, a 
criação de novos produtos e o equilíbrio regional do sector turístico, foram definidos 
objectivos concretos de apoio ao saneamento financeiro das empresas. 
 
Tais incentivos e apoios à reestruturação financeira foram normalmente desenvolvidos 
através de sociedades de capital risco ou gestoras de fundos imobiliários, com vocação 
fortemente influenciada pela política nacional de turismo e actuação prática 
parcialmente instrumental. 
 
Normalmente, os incentivos implicavam alguma interferência na gestão das empresas 
beneficiadas, com vista a conjugar o reforço financeiro e o saneamento dos seus 
balanços com medidas concretas, ainda que subjectivas, de reestruturação empresarial. 
 
A nova aposta na internacionalização 

No âmbito de uma abertura cada mais clara da economia nacional ao exterior e sendo o 
turismo um sector tradicionalmente exposto à competitividade externa, foram 
delineados – no fim da década de 90 – alguns objectivos de apoio à internacionalização 
das empresas turísticas. 
 
Além de apoios pouco relevantes para a realização de estudos de mercado e acções de 
prospecção, foram criados alguns incentivos financeiros ao investimento externo, 
através da bonificação de juros de financiamentos. Porém, o principal instrumento de 
apoio à internacionalização empresarial foi, sem dúvida, o capital de risco, com alguns 
resultados práticos relevantes.  
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Paralelamente aos incentivos ao investimento físico no exterior, é oportuno mencionar 
que foram também desenvolvidos alguns apoios financeiros à promoção externa do país 
como destino turístico, por vezes com ênfase em algumas regiões e produtos 
específicos, num regime de comparticipação mista público-privada. 
 
Resumidamente, ao longo dos últimos 14 anos, os apoios directos ao sector do turismo 
totalizaram aproximadamente 993 milhões de euros, distribuídos em vários tipos de 
incentivos.  

 
 
No período 1990-2003, os apoios e incentivos totais foram, em média, de 71 milhões de 
euros por ano, isto é, quase 6 milhões de euros por mês. Grande parte destes apoios 
tiveram origem comunitária proveniente dos QCA I, II e III (dados fornecidos ITP). 
 
Quanto aos 3 principais tipos de apoios (crédito, subsídios reembolsáveis e subsídios 
não reembolsáveis), a evolução ao longo destes 14 anos foi a seguinte : 

 

 
 

Como se pode constatar, os subsídios não reembolsáveis (a fundo perdido) atingiram o 
seu auge no ano 2000, data a partir da qual os subsídios reembolsáveis registaram um 
crescimento sustentado, tendo o crédito uma clara tendência de queda. 
 

Evolução dos apoios  1990-1994  1995-1999  2000-2003  Total 
Crédito 127.049 59.442 53.541 240.032
Subsidio reembolsável 6 63.122 212.712 275.839
Subsidio não reembolsável 125.013 121.123 142.971 389.108
Capital de Risco - 22.104 13.991 36.096
Fundo Imobiliário - 17.458 34.505 51.963

Total 252.068 283.249 457.721 993.038
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Só nos últimos 10 anos é que os novos instrumentos (fundo de capital de risco e fundo 
imobiliário) surgiram, ainda que com um peso pouco significativo no total dos 
incentivos aplicados (da ordem dos 10% do total). 
 
O volume total de apoios financeiros entre 1990 e 2003 distribuiu-se da seguinte forma 
entre os vários tipos de incentivos: 
 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
Como se pode analisar, os subsídios a fundo perdido predominaram ao longo dos 
últimos 14 anos, incentivos que tiveram um impacto de grande relevo no crescimento e 
na modernização da oferta turística. 
 
Porém, é interessante constatar que nos últimos 5 anos (entre 1999 e 2003), esta 
distribuição assumiu contornos significativamente diferentes, em função da clara 
mudança da natureza dos apoios de origem comunitária: 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Independentemente da avaliação subjectiva sobre a efectiva necessidade de apoios, 
sobre o seu valor efectivo e o seu real impacto, é indiscutível que a actual estrutura do 
sector é, em grande parte, consequência de sucessivas políticas de fomento. Estas foram 
desenvolvidas ao longo de vários anos por inúmeros governos de todos os quadrantes 
políticos, com investimento muito significativo de recursos do Estado e, mais 
recentemente, com uma grande comparticipação comunitária. 
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Tendências de futuro  

Consolidados os incentivos ao crescimento da oferta e à sua modernização, 
concretizados os programas essenciais de apoio à recuperação de património e 
implementados mecanismos de apoio à reestruturação e internacionalização, é 
importante questionarmo-nos sobre a evolução futura dos incentivos públicos a este 
sector. 
 
Uma área que certamente ocupará uma posição de destaque nos apoios e incentivos é a 
dos projectos com carácter estruturante, pelo simples facto de se tratar de iniciativas que 
conjugam em si mesmas vários objectivos de desenvolvimento, tais como a 
modernização, o reforço de infra-estruturas complementares, o equilíbrio regional, a 
criação de emprego e outros efeitos multiplicativos importantes da actividade turística, 
quase sempre inseridos em projectos de dimensão económica relevante. 
 
Deverão também merecer constante atenção os incentivos a projectos orientados para 
redução de problemas estruturais do sector tais como a redução da sazonalidade através 
da qualificação e enriquecimento da oferta. 
 
Igualmente relevantes deverão ser os incentivos a acções de formação e qualificação 
dos recursos humanos, como forma de solidificar a aposta na qualidade dos serviços 
turísticos. 
 
Por último, em claro contra-ponto aos diversos e sucessivos incentivos à 
criação/modernização/reestruturação da oferta, é relevante considerar a oportunidade de 
promover apoios a acções de estímulo da procura nos principais mercados externos, em 
clara parceria com os agentes privados. 
 
C.7.4 O modelo actual: descrição e avaliação 
 
O modelo actual de incentivos ao turismo é composto por cerca de 20 instrumentos de 
apoio, direccionados para diversos tipos de projectos e para empresas da mais variada 
dimensão, bem como para organismos públicos com responsabilidades de investimento 
no sector. São incentivos que vão desde o subsídio (a fundo perdido ou reembolsável), 
embora em casos cada vez mais restritos, ao apoio através de capital de risco, passando 
pelo tradicional empréstimo com juros bonificados, entre outros. 
 
Este quadro de incentivos decorre fundamentalmente de fundos estruturais, no âmbito 
do III Quadro Comunitário de Apoio, evidenciando a actual dependência dos recursos 
públicos afectos ao sector de verbas não provenientes do Orçamento. Vigora desde 2000 
e deverá prolongar-se até 2005. 
 
O alargamento da União Europeia para os 25 membros irá certamente condicionar a 
criação futura de pacotes de incentivos adicionais, pelo que é provável estarmos perante 
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um conjunto de apoios que dificilmente se irão manter por mais décadas, como até 
então tem acontecido. 
 
Os apoios disponíveis distribuem-se por: 
 

• Programas co-financiados por fundos comunitários (PRIME, PIQTUR);  
• Alguns apoios específicos do ex-Fundo de Turismo e actual Instituto de Turismo 

de Portugal; e 
• Instrumentos com gestão público-privada relacionados com as áreas de capital 

de risco e os fundos imobiliários.  
 
Resumidamente, o ITP tem hoje o seu âmbito de actuação sobre 3 grandes áreas que 
são: 
 

• Os incentivos à iniciativa privada,  
• O apoio a acções e projectos desenvolvidos por órgãos e entidades públicas, e 
• O investimento na promoção turística. 

 
Como se poderá verificar, seguindo a tendência analisada em capítulos anteriores, os 
apoios já são significativamente selectivos e não tão abrangentes ou generalistas como 
os que vigoraram nos quadros de apoio financeiro anteriores. 
 
Deve-se salientar a especial atenção dedicada a algumas áreas e tipos de projectos, 
positivamente discriminados, tais como os apoios às pequenas empresas, os incentivos 
às Câmaras Municipais e Regiões de Turismo, bem como a clara vontade de fomentar 
os projectos de grande dimensão com carácter estruturante e ainda as áreas da inovação 
tecnológica e do turismo sustentável / ambiente. 
 
Será também oportuno mencionar dois aspectos relevantes presentes em alguns dos 
apoios em seguida listados e que consistem nos prémios (apoio % adicional) atribuídos 
aos projectos de investimento que incluam acções de formação complementares e ainda 
aos que, depois de concluídos, demonstrem ter atingido os objectivos e metas 
operacionais a que se propuseram (prémio de realização). 
 
Apoios a projectos privados 

No âmbito da aplicabilidade dos apoios financeiros e no que se refere ao alojamento 
turístico, são diversas as situações de investimento contempladas, nomeadamente 
criação de novos empreendimentos, recuperação de existentes, bem como a adaptação 
de património edificado e a valorização do património natural como factores de 
diversificação da oferta turística para cada um dos casos: empreendimentos turísticos, 
turismo no espaço rural, turismo de natureza e outros serviços de hospedagem.  
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No âmbito do PRIME - Programa de Incentivos à Modernização da Economia (2006), 
são aplicáveis a projectos de investimento em alojamento turístico os seguintes 
instrumentos de apoio:  

• SIPIE - Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais;  
• SIME - Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial; 
• SIVETUR - Sistema de Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação 

Estratégica;  
• PITER - Projecto Integrado Turístico Estruturante de Base Regional.  

A consulta a outros Programas Operacionais, nomeadamente ao Programa Operacional 
da Agricultura e do Ambiente, podem trazer informações complementares, embora os 
apoios comunitários não sejam cumulativos para o mesmo projecto de investimento.  

 
Caracterizando os vários programas de apoio temos, resumidamente a seguinte situação: 
 
• Apoios PRIME – Programa de Incentivos à Modernização da Economia 

Este instrumento financeiro de apoio à economia, inserido no quadro comunitário, 
abrange a área do turismo e subdivide-se em 5 programas essenciais com objectivos 
específicos e direccionados para diferentes tipos de entidades e projectos. 
 

• SIPIE – Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais; 
 

• SIME – Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial; 
 

• SIVETUR – Sistema de Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação 
Estratégica (Património, natureza, turismo sustentável, animação); 

 
• PITER II – Programas Integrados Turísticos Estruturantes e de Base 

Regional (Câmaras, RTs, agrupamentos: grandes projectos a partir de 10 a 
15 M). 

 
• Outros Apoios PRIME 
Inseridos no PRIME, embora com menor expressão, há ainda que realçar outros 5 
instrumentos de apoio a áreas muito específicas como o associativismo, a inovação e 
tecnologia, a cooperação e a área dos recursos humanos. 
 
 
Apoios a Infra-estruturas Associativas 

SIME INOVAÇÃO (I&D + tecnologia) 
IDEIA – Investigação e Desenvolvimento Aplicado – Turismo 
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PMDT – Programas Mobilizadores para o Desenvolvimento Tecnológico 
PARCERIAS E INICIATIVAS PUBLICAS (cooperação, empreendimento, promoção) 
PROGRAMA QUADROS – TURISMO (PMEs) 

• Apoios ITP incluindo: 
• Regime dos Protocolos Bancários: porventura um dos instrumentos de apoio 

mais eficazes e eficientes que transitaram do II Quadro de Apoio. Consistem em 
bonificações da taxa de juro, suportadas pelo ITP, relativas a empréstimos 
bancários negociados junto do sistema financeiro. Apesar do nível das taxas de 
juro da última década ter sido baixo, a bonificação constitui sempre um 
relevante apoio a projectos de capital intensivo e com prazos de recuperação 
longos. 

• Prorest III – Programa de Apoio à Requalificação e Modernização da 
Restauração:  sendo esta uma componente essencial do processo turístico, 
tradicionalmente sob gestão familiar, ganha particular relevância o apoio à sua 
modernização, sobretudo nas questões com maior impacto na qualidade, higiene 
e segurança alimentar. 

 
• Apoios às Regiões e Juntas de Turismo  

 
Linha de Apoio às Regiões e Juntas de Turismo.  
 
Âmbito: 
Apoiar a dinamização dos gabinetes de apoio ao investidor das regiões e 
juntas de turismo, no âmbito dos projectos integrados em candidaturas 
homologadas ao abrigo do Regulamento de Execução da Medida de Apoio 
ao Associativismo, aprovado pela Portaria nº 686-B/2000, de 30 de Agosto, 
ou do Regulamento Específico dos Apoios às Actuais Infra-Estruturas 
Associativas, aprovado pela Portaria nº 903/2003, de 28 de Agosto 
 
Destinatários: 
Regiões e Juntas de turismo que visem dinamizar ou criar Gabinetes de 
Apoio ao Investidor. 
 
Projectos abrangidos: 
Projectos de contratação de técnicos especializados (máximo dois), a 
executar pelas regiões ou juntas de turismo no quadro da dinamização dos 
gabinetes de apoio ao investidor. 

 
• Outros Apoios: Rotas de Vinho, Sinalização Turística    

 
O Enoturismo ou Turismo Vitivinícola concentra, a propósito do vinho, 
vertentes ambientais, culturais e gastronómicas regionais e, ainda, diversos 
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outros produtos de que são exemplo o artesanato e o Turismo no Espaço 
Rural.  
 
O produto turístico rotas de vinhos:  
As Rotas de Vinho, instrumentos privilegiados de organização e divulgação 
do Enoturismo, podem ser catalisadoras das potencialidades que as regiões 
encerram, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento local e para a 
melhoria das condições de vida das populações rurais.  
 
Deste modo, as Rotas de Vinho são factor de diversificação da oferta 
turística nacional, nomeadamente sempre que estimulem o aproveitamento 
turístico das adegas, caves e quintas associadas à produção do vinho, bem 
como dos atractivos paisagísticos, etnográficos e culturais.  
 
Tipologia de projectos abrangidos:  

a) Elaboração da rota;  
b) Sinalização da rota;  
c) Construção, ampliação, melhoria, remodelação e adaptação de um 
equipamento de apoio e de acolhimento dos turistas que pretendam 
visitar locais integrados na rota;  
d) Concepção e realização de roteiros vinícolas ou centros de interesse 
vitivinícola;  
e) Ampliação, melhoria, remodelação e adaptação de adegas, caves e 
quintas conexas com a produção de vinho e outros centros de interesse 
para a dinamização de rotas de vinho, com vista à correspondente 
afectação à actividade turística.  

 
Beneficiários:  
Pessoas singulares ou colectivas, regiões de turismo, juntas de turismo e 
associações de desenvolvimento regional.  
 
Natureza do apoio a conceder:  

• Subsídio a fundo perdido - projectos de a) a d)  
• Financiamento com juro preferencial - projectos identificados em e)  

 
• Sinalização 

Entidades com acesso ao sistema: 
• Regiões de Turismo 
• Juntas de Turismo 
• Associações de Desenvolvimento Regional de Turismo 

 
Projectos abrangidos: 
• Concepção e instalação de sinalização turística, com vista à normalização 

da sinalética de acordo com as regras internacionais; 
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• Quiosques multimédia enquadrados em sistema informático 
desenvolvido pela Direcção-Geral do Turismo 

 
Natureza e condições do financiamento  
 
O incentivo assumirá cumulativamente as seguintes formas: 
• Comparticipação financeira a fundo perdido, no montante máximo de 

20% do custo total do investimento, não podendo exceder € 349.158,5; 
• Financiamento reembolsável no montante máximo de 60% do custo total 

do investimento, não podendo exceder € 1.047.475,58 com as seguintes 
condições de reembolso: 

- Prazo máximo: 15 anos 
- Período máximo de carência de capital:  5 anos 
- Taxa de juro: 50% da EURIBOR 
 

Nota: Os montantes indicados em euros decorrem de uma rigorosa 
conversão de escudos e não de valores originariamente estipulados em euros.  
  

• Fundos de Capital de Risco  
Criado no âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio, este instrumento inovador 
consiste na participação financeira, temporária e minoritária, no capital de empresas 
e na sua gestão por parte de uma sociedade de capital risco denominada F. Turismo 
Capital de Risco, S.A. que além, de recursos próprios também gere fundos de 
origem comunitária, mas em que participam bancos privados.  

 
Este instrumento tem como função prioritária o apoio a projectos de investimento 
nas seguintes áreas: 
 

• Projectos inovação; 
• Internacionalização; 
• Reestruturação financeira. 

 
Em complemento aos tradicionais apoios através de subsídios e empréstimos 
bonificados, o capital de risco traduz-se num relevante apoio ao reforço dos capitais 
próprios, tradicional fragilidade das empresas turísticas nacionais. Sendo o 
investimento hoteleiro particularmente exigente em termos de rácios de autonomia 
financeira, por ser capital intensivo e de recuperação lenta, tem especial valor para a 
saúde financeira das PMEs turísticas que, de uma forma geral, apresentam balanços 
com alguma insuficiência de fundos próprios. 

 
Além do reforço da solidez financeira, evitando assim o seu excessivo 
endividamento, o capital de risco resulta também num claro reforço da capacidade 
de gestão, uma vez que a empresa participada merece um especial 
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acompanhamento, ao nível da Administração, naquelas que são as decisões mais 
estruturantes e críticas do seu negócio. 
 
Em bom rigor, é este o único instrumento de apoio directo aos capitais próprios, 
uma vez que tradicionalmente os incentivos revestem a forma de empréstimo ou 
subsídio (reembolsável ou não). Desta forma, o capital de risco apresenta-se como 
um valioso complemento para a estrutura financeira das empresas turísticas. 

 
• Fundos Imobiliários 

Os fundos imobiliários turísticos têm como função o apoio ao investimento através 
da compra/venda dos activos imobiliários das empresas turísticas, com consequente 
ganho de liquidez ou redução significativa do esforço financeiro destas, em troca do 
pagamento de uma renda ao fundo. 
 
Sendo o sector de turismo, sobretudo o subsector da hotelaria, uma área de 
actividade capital-intensiva e tradicionalmente orientada para rentabilidades de 
longo prazo, tem a maior relevância a criação deste instrumento, também gerido por 
uma sociedade com capital público-privado.  
 
De facto a separação entre a propriedade imobiliária e a sua gestão turística pode ser 
crucial na medida em que permite o acesso ao sector, de empresários e equipas com 
competências técnicas, mas sem a necessária capacidade financeira para projectos 
de maturação lenta.  
 
Além disso, este instrumento tem a grande vantagem estrutural de trazer para o 
sector de turismo importantes recursos disponíveis no sistema financeiro e que 
tradicionalmente procuram aplicações com rentabilidades estáveis, sem necessidade 
de rapidez no retorno do capital, logo particularmente adequados ao negócio 
turístico. 

 
• Sistema Nacional de Garantia Mútua – Agências de Viagem  

Considerando a importância crescente da área da distribuição dentro do sector de 
turismo e as grandes transformações que têm caracterizado este subsector, 
justifica-se um apoio específico às agências de viagem, considerando sobretudo que 
a maioria tem pequena dimensão onde predomina a gestão familiar e ainda que o 
elevado volume de negócios que envolvem quase sempre está suportado por uma 
base reduzida e frágil de capitais próprios. 

 
• PIQTUR – Intervenções à Qualificação do Turismo 2000-6 

Os apoios PIQTUR têm como principal alvo as entidades públicas do sector, as 
associações, os estabelecimentos de ensino superior e ainda a área de inovação 
empresarial. 
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Os seguintes quadros apresentam a caracterização mais detalhada dos programas 
referidos: 
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Refira-se que a Portaria nº 1214-B/2000 de 27 de Dezembro foi revogada pela Portaria 
nº 59/2005 de 21 de Janeiro, que aprova o Regulamento de Execução do Sistema de 
Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação Estratégica (SIVETUR). 

C.7.5. Prioridades e conclusões fundamentais 

Analisados o impacto e as particularidades dos vários tipos de incentivos e 
considerando a sua evolução ao longo dos vários quadros de apoio financeiro, torna-se 
oportuno questionar quais deveriam ser as principais opções públicas e as suas 
prioridades fundamentais. 
 
Além da dúvida central sobre a razão de ser e a real necessidade dos apoios ao sector, 
pressupondo que o turismo sempre será objecto de uma forte intervenção pública, há 
que saber identificar as maiores fragilidades e carências do sector de forma a definir 
quais deverão ser os grandes objectivos a perseguir. 
 
Aumento da oferta versus modernização 
 
Em primeiro lugar, parece ser importante fazer uma distinção clara entre os estímulos 
ao aumento da oferta e apoios à sua modernização. Tratam-se de dois objectivos que, 
apesar de complementares, justificam uma reflexão sobre as prioridades a adoptar na 
política de incentivos. 
 
Tal separação é relevante na medida em que, ainda que seja discutível a real 
necessidade de tais apoios para a competitividade do sector, é compreensível a vontade 
política de incentivar a permanente modernização de um sector considerado estratégico, 
ainda que essa seja uma responsabilidade das empresas e empresários privados. 
 
Considerando a nossa oferta turística actual, é certamente difícil fundamentar o estímulo 
público ao desenvolvimento de novos projectos, decisão que cada vez mais depende de 
avaliações de mercado cuja responsabilidade é sobretudo da iniciativa privada. Esta 
distinção tem sido útil pela selectividade que introduziu nos apoios e está explícita nos 
recentes quadros de apoio ao sector. 
 
Contudo, podem merecer especial atenção, os incentivos à inovação que, embora 
possam fomentar a oferta, certamente potenciam uma renovação do sector. Sendo a 
inovação um conceito abstracto e de difícil avaliação, é sem dúvida uma qualidade a 
estimular na medida em que pode introduzir novos factores de competitividade e 
contribuir para o enriquecimento da oferta, com especial destaque nas questões de 
carácter tecnológico. Ressalve-se, porém, que o Estado tem tradicionalmente uma 
agilidade reduzida em matéria de inovação e competências limitadas para a avaliar e 
promover. 
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Novos investimentos versus reestruturação 
 
Paralelamente à reflexão sobre estimular a nova oferta ou a sua modernização, é 
também interessante confrontar as razões que justificam a promoção de novos 
investimentos com os fundamentos dos incentivos à reestruturação empresarial.  
 
Curiosamente, será oportuno referir que ambas parecem ser decisões de competência 
exclusiva dos operadores privados (criar novas empresas ou reestruturar as existentes), 
o que desde logo nos permite questionar se compete ao Estado intervir estimulando 
determinada opção. 
 
O incentivo a novos investimentos e projectos só parece ter fundamento lógico quando 
determinado sector da oferta turística tem uma carência específica, o que não nos parece 
ser frequente, além de ser igualmente discutível sabermos se o Estado tem capacidade 
para identificar essa carência com rigor, excluindo as questões relacionadas com o 
equilíbrio regional onde se pode compreender alguma intervenção. 
 
O apoio a planos de reestruturação só encontra justificações relevantes quando se 
verificam situações de comprovada gravidade, com relevante impacto social e numa 
escala nacional. Porém, mesmo nesses casos especiais, é igualmente pertinente 
questionarmo-nos se o Estado, através dos sucessivos governos motivados pelas suas 
naturais opções políticas, teria isenção e competência para avaliar o mérito real do apoio 
à reestruturação em causa. 
 
Apoio estrutural versus conjuntural 

Em terceiro lugar, ainda que de forma mais abstracta, parece sempre ser oportuna e 
válida uma breve reflexão sobre o carácter estrutural ou conjuntural dos apoios.  
 
Apesar das prioridades políticas e as próprias denominações dos sistemas de incentivo 
expressarem claramente a sua preferência pelas iniciativas estruturantes, é inegável a 
tentação política de criação, mais ou menos espontânea, de pacotes de apoios que em 
termos práticos respondem a motivações e pressões regionais, associativas, etc. Esta 
dúvida é tanto maior quando se assiste a uma crescente transferência para as autoridades 
regionais de inúmeras competências nas áreas do licenciamento e fiscalização antes 
centralizadas. 
 
Num ambiente de austeridade fiscal constante e de provável redução de recursos 
comunitários, é decisiva a insistência no carácter estrutural dos projectos e iniciativas 
apoiados e incentivados. Tal orientação obriga, contudo, a um esforço adicional de 
planeamento estratégico de longo prazo que excede os horizontes políticos, que exige 
séria coordenação dos interesses associativos e que se baseia numa difícil reflexão sobre 
o sector e o seu enquadramento internacional. 
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Apoios à oferta versus à procura 

Qualquer análise que se faça sobre a evolução dos apoios e incentivos nos últimos vinte 
anos, certamente concluirá que a sua quase totalidade se baseou em estímulos à oferta.  
 
Porém, se considerarmos que o desenvolvimento e a viabilidade da oferta turística 
depende fundamentalmente da sua capacidade de resposta às expectativas da procura, 
sobretudo internacional, não será difícil concluir que, sendo o turismo um sector 
considerado estratégico por todos os Governos das últimas três décadas, deveria ser 
mais aprofundada a acção sobre estímulos à procura. 
 
De facto, após inúmeros quadros de apoio financeiro dedicados ao crescimento e 
modernização do sector, torna-se lógico aceitar que o Estado invista mais recursos na 
promoção e dinamização da procura. Trata-se, além disso, de uma opção menos onerosa 
em termos financeiros e com resultados mais certos sobre a prosperidade do sector. 
 
Além de ser questionável se o Estado deve ainda investir recursos no estímulo à oferta 
turística, esforço que foi feito nos últimos 20 anos e que deve agora ser gerido pela 
iniciativa privada (exceptuando alguns casos específicos), há que tomar consciência da 
efectiva necessidade de uma estratégia mais agressiva de promoção internacional dos 
produtos turísticos portugueses. 
 
A promoção do país, como destino internacional de referência, bem com das várias 
regiões e dos inúmeros produtos pela sua diversidade concentrada num pequeno 
território, será sem dúvida uma aplicação de recursos públicos com retorno provável, 
além do impacto que poderá ter na imagem externa e prestígio internacional do país.  
 
Nesta matéria, há que ressalvar apenas a importância da promoção internacional dos 
produtos nacionais ter de ser, em grande parte, uma parceria entre os órgãos públicos e 
as empresas privadas, em regime de co-financiamento desde que exista concertação 
prévia. 
 
Conclusões fundamentais  

Ao longo das últimas décadas, o turismo tem sido alvo de inúmeros sistemas de 
incentivos e ainda hoje beneficia de um conjunto de apoios variados e diversificados. 
De facto, têm sido investidos neste sector volumes importantes de recursos públicos e é 
ainda significativo o valor dos apoios financeiros que lhe são destinados. 
 
A necessidade de uma visão estratégica única, integrada e consistente 

É inegável o esforço financeiro público na promoção do sector do turismo, porém há 
que clarificar uma preocupação essencial: mais do que a criação de sucessivos sistemas 
de incentivos, cada vez mais se torna óbvia a necessidade de reconhecer ao sector o seu 
valor estratégico em termos práticos, isto é, ir para além de afirmações políticas e 
conferir-lhe instrumentos que sustentem esse valor. 
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Há que conseguir um verdadeiro alinhamento dos grandes objectivos públicos e 
privados para o sector que depois mobilize e coordene de facto esforços das várias 
autoridades ministeriais, que seja relativamente independente das pressões conjunturais 
e da normal alternância política. Só assim reforçaremos com eficácia a vocação do país 
para esta actividade. Só desta forma serão criados sistemas de incentivos consistentes 
com uma visão de longo prazo para o turismo. 
 
Se existe amplo consenso sobre este sector ser prioritário para a economia, não basta 
elegê-lo como estratégico; há que dotá-lo de efectivo peso governativo e, ainda que 
cada novo governo defina linhas de acção prática diferentes, é fundamental que se 
preserve a noção de prioridade nacional.  
 
Esta necessidade de estabilidade das políticas de turismo e, consequentemente, dos 
quadros de apoio ao seu desenvolvimento pressupõe um difícil mas fundamental 
entendimento sobre o posicionamento que o nosso produto turístico deve adoptar. A 
maturidade do sector e o seu peso na economia justificam plenamente que se exija 
consistência na visão estratégica e nas políticas governativas. Justifica-se uma definição 
de uma Visão Turística Nacional. 
 
A necessidade de rigor na definição das prioridades 

Apesar de se tratar de um sector de reconhecido valor económico e ainda que lhe seja, 
de facto, conferida uma importância estratégica com reais consequências governativas, 
há que reflectir de forma realista nos fundamentos do sistema de apoios mais adequado.  
 
Em primeiro lugar, deveríamos questionar seriamente a necessidade real de incentivos e 
a razoabilidade de investimento de recursos públicos na tradicional promoção global da 
oferta turística. 
 
Após décadas de investimento do Estado em estímulos ao crescimento da oferta é, sem 
dúvida, discutível que se continue a destinar recursos, cada vez mais escassos, a 
esforços financeiros relevantes que deveriam ser da competência da iniciativa privada. 
 
Desta forma, considerando que os sistemas de incentivo devem evitar o tradicional 
estímulo da oferta turística, haveria que coordenar objectivos e concentrar esforços em 3 
áreas prioritárias: 
 

• apoio ultra-selectivo à oferta; 
• incentivos fortes à formação profissional; 
• apoios à promoção intensiva da procura externa. 

 



 

SaeR - Abril 2005 - 141 

No primeiro caso, a eventual continuidade de apoios à oferta limitar-se-ia apenas a 
projectos inovadores, de requalificação de zonas turísticas e ainda a projectos 
estruturantes, além do investimento em infra-estruturas essenciais.  
 
De facto, não existem razões aparentes para manter qualquer estímulo ao crescimento 
da oferta tradicional e, nesta área, poder-se-ia apenas equacionar o apoio a projectos 
marcadamente inovadores – apesar da subjectividade do tema – que resultassem de 
forma clara num enriquecimento da oferta, sobretudo na área da animação e com 
especial ênfase na área das novas tecnologias aplicada à distribuição de produtos 
turísticos. 
 
Os apoios a acções requalificadoras são igualmente compreensíveis considerando a 
existência de regiões que tiveram desenvolvimentos rápidos porém desordenados, 
exigindo intervenções público-privadas concertadas e alinhadas com o posicionamento 
desejado. 
 
Na área dos projectos estruturantes, haverá também espaço para apoios, sobretudo no 
que diz respeito a projectos de grande dimensão que sejam por si só qualificadores da 
oferta e “âncoras” de qualidade nas regiões em que se inserem, desde que sujeito a 
planeamento de médio-longo prazo equilibrados. 
 
Paralelamente, de forma a promover a qualidade e sustentabilidade do sector, haverá 
que insistir de forma determinada em apoios à formação profissional dos recursos 
humanos, incluindo gestores.  
 
Com efeito, em Portugal, o estímulo da oferta precedeu o apoio à formação, tendo como 
resultado frequente o desenvolvimento de produtos sem níveis de qualidade de serviço 
compatíveis com o valor dos equipamentos turísticos.  
 
Esta tendência, que urge inverter, tem consequências claras sobre a qualidade do turista 
que atraímos e a sua despesa média. Só com investimentos sérios e permanentes na 
qualificação profissional dos recursos humanos, a par da qualificação dos equipamentos 
turísticos, será possível corrigir esta situação prejudicial ao sector. 
 
Sendo esta uma das maiores fragilidades do turismo nacional, a par dos problemas e 
atrasos graves na área da educação em geral, tem plena justificação uma intervenção 
organizada e de grande impacto, através de incentivos generosos à formação dos 
colaboradores das empresas turísticas. Além de tais apoios contribuírem para uma 
melhoria clara da qualidade de serviço, também seriam valorizadores da mão-de-obra 
turística em geral e não apenas do património das empresas, promovendo ainda o 
desenvolvimento de carreiras no sector. 
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Como terceira grande prioridade, haveria que investir um maior volume de recursos no 
fomento da procura externa e na promoção turística internacional da nossa grande 
variedade de destinos e produtos. 
 
De facto, é bem visível o impacto dos apoios na actual estrutura da oferta nos principais 
destinos turísticos nacionais (Algarve, Madeira) e mesmo em regiões do interior 
(exemplos do Alentejo e Minho), bem como na criação de novos produtos e 
equipamentos (turismo rural, golfe e marinas, etc.). Estimulada a oferta durante longos 
anos, delegue-se o esforço de modernização no sector privado e estimule-se mais 
agressivamente a procura externa, da qual existe forte dependência. 
 
Se verificarmos que o crescimento está cada vez mais limitado por questões de 
ordenamento territorial e ambientais, não será difícil constatar que uma das maiores 
limitações do nosso sector turístico é a sua reduzida e inconsistente exposição e 
promoção internacional, exceptuando as campanhas associadas a grandes eventos como 
a Expo 98 ou o Euro 2004. 
 
Não restam dúvidas que o primeiro obstáculo a ultrapassar no campo da promoção é a 
definição clara do posicionamento a adoptar por Portugal enquanto destino 
internacional. É fundamental que sobre este tema exista um entendimento inequívoco e 
um alinhamento perfeito de objectivos, a partir do qual toda a estratégia de promoção, 
pública e privada, se deve desenvolver. 
 
Do modelo tradicional do destino de “Sol & Praia” como país do Sul, tenta-se agora 
reforçar o apelo à nossa localização no Oeste europeu. Evitando a visão redutora de 
“destino de Verão”, criadora do problema da sazonalidade, aposta-se agora no conceito 
de “diversidade concentrada”, nas referências históricas, na complexidade cultural e no 
desporto, enfatizando sempre a qualidade do destino.  
 
Partindo do posicionamento institucional adoptado, com envolvimento do sector 
privado, os apoios financeiros à promoção deveriam privilegiar os segmentos de maior 
valor, os mercados de maior estabilidade e com maior potencial, as regiões do país com 
maior consistência da oferta e os produtos mais qualificadores desta “Visão Turística 
Nacional” tão necessária. 
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C.8. O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE 
FISCALIZAÇÃO 
 
Numa economia de pequena dimensão, sem grande tradição liberal e com frequentes 
estrangulamentos relacionados com o excesso de burocracia, é interessante referir que o 
sector do turismo em Portugal enfrenta grandes constrangimentos na área do 
licenciamento / planeamento e algumas contradições e/ou limitações no que respeita à 
sua fiscalização.  
 
Num sector assumido como estratégico pelos mais recentes Governos, de todos os 
quadrantes políticos, resulta claro que são necessárias clarificações e simplificações nas 
duas áreas em causa (licenciamento e fiscalização), de forma a tornar mais ágil o 
funcionamento do sector, sem perder o rigor nas exigências essenciais, além de 
aumentar a eficácia e a racionalidade do controle do Estado aos vários níveis do poder 
público. 

C.8.1. A Direcção Geral de Turismo e as autarquias 

A Direcção Geral de Turismo, entidade dependente da Secretaria de Estado do Turismo, 
foi durante décadas a entidade oficial responsável pelo licenciamento de 
empreendimentos turísticos e pela sua fiscalização. 
 
Tradicionalmente, a DGT concentrou significativos poderes e competências, sendo 
reconhecida como o órgão da política de turismo responsável pela aprovação de 
projectos e seu acompanhamento, paralelamente a outros organismos oficiais 
responsáveis pelos assuntos da formação turística, pelos incentivos ao investimento e 
ainda pelo tema da promoção turística nacional. 
 
Na área do licenciamento, a DGT actuou sempre como o órgão responsável pelo 
contacto com o poder local, centralizando numa estrutura do Governo central a 
coordenação dos interesses regionais (autárquicos) com os objectivos da política 
nacional de turismo e ainda com os indispensáveis contactos com as entidades 
relevantes nas áreas da saúde, segurança e protecção do património, em termos 
genéricos. 
 
Há que salientar o importante contributo desta instituição para algumas das etapas mais 
significativas do nosso desenvolvimento turístico, nas três últimas décadas. Contudo, é 
também pertinente reconhecer as fortes limitações que a sua capacidade de resposta 
revelou na fase final das suas funções enquanto entidade “pivot” do processo de 
licenciamento. 
 
De facto, se a função centralizadora desempenhada pela DGT entre as décadas de 70-90 
foi benéfica e importante, em termos da eficácia operacional das políticas de turismo, é 
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imperativo clarificar que era inevitável que esta instituição tivesse de ceder algumas 
competências de coordenação para o poder local e para as regiões. 
 
Nesta linha de evolução, acompanhando as fortes tendências políticas de transferência 
de poderes públicos para os órgãos locais, também o processo de licenciamento turístico 
tem vindo a ser descentralizado para as Câmaras Municipais.  
 
O poder local assumiu assim uma função essencial no desenvolvimento turístico 
nacional, ainda que sujeito a restrições definidas centralmente pelas autoridades 
ambientais e de ordenamento do território. Desta forma, as autarquias ganharam um 
enorme protagonismo no licenciamento, bem como adquiriram indirectamente uma 
forte influência no planeamento do sector. 
 
A função reguladora e a competência técnica específicas da DGT têm sido mantidas, tal 
sua participação no processo de licenciamento, como entidade chave entre os pareceres 
obrigatórios. Porém permanece algo indefinida, como veremos adiante, a participação e 
sobretudo a função desta instituição no processo de planeamento e ordenamento do 
território em termos turísticos, o que necessariamente gera inúmeras oportunidades para 
conflitos entre acção do governo central e os poderes regionais / locais. 

C.8.2. Etapas do licenciamento de empreendimentos: passado, presente e futuro 

O modelo original 

O processo de licenciamento foi tradicionalmente gerido e liderado pela DGT. De facto, 
a quase totalidade da oferta turística nacional resulta de um modelo de gestão pública 
baseado num relevante protagonismo deste organismo. 
 
Em termos sintéticos, para o licenciamento de um projecto turístico, vigorou durante 
décadas e até recentemente, o modelo de centralização na estrutura da DGT das diversas 
consultas e autorizações necessárias, que se pode resumir da seguinte forma: 
 

 
 
A DGT actuava, neste modelo, como a coordenadora dos projectos apresentados, 
desenvolvendo por vezes o papel de agente facilitador junto das entidades consultadas 
mais relevantes, tais como as câmaras municipais, o Serviço Nacional de Bombeiros, as 
autoridades ambientais, o IPPAR, etc. 
 

DGT 
contactava 

diversas 
entidades 
oficiais 

Entidades 
avaliavam e 

iam dar 
parecer 

para a DGT 

DGT 
informava 

promotor  e 
coordenava a 

aprovação 

Promotor 
apresentava 

projecto 
à DGT 
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Em função da influência crescente dos interesses regionais e da pressão política para a 
descentralização administrativa, a DGT tem cedido gradualmente algumas das suas 
competências para os Municípios e para as Direcções Regionais de Economia (DRE), 
órgãos regionais representantes do Ministério da Economia. 
 
De facto, temos assistido a um processo de regionalização do licenciamento turístico, 
ainda que não sistemático e totalmente abrangente, na medida em que a DGT emite 
ainda um parecer decisivo para a fase de licenciamento, o qual tem carácter vinculativo, 
excepto em casos menores e muito específicos (caso das unidades TER – Turismo em 
Espaço Rural). 
 
Contudo, é clara a perda de protagonismo da DGT na fase do licenciamento de 
projectos turísticos, pelo que convém analisar as vantagens e inconvenientes desta 
tendência e concluir sobre o seu impacto sobre a política nacional para o sector do 
turismo. 
 
O modelo actual do licenciamento  

Como foi atrás referido, recentemente inverteu-se a lógica tradicional do processo de 
licenciamento e a DGT passou de entidade coordenadora, das consultas às várias 
entidades, a entidade consultada.  
 
É certo que a DGT mantém um direito de veto na aprovação dos projectos, ao abrigo da 
sua análise técnica do mesmo em relação às obrigações previstas na lei.  
 
Porém, a decisão de descentralizar o processo de licenciamento para as câmaras 
municipais foi porventura a mudança mais relevante dos últimos anos nesta área do 
sector de turismo. Há que saber analisar e prever o impacto desta alteração a curto, 
médio e longo prazo. 
 
Resumidamente, o processo de licenciamento que hoje vigora é o seguinte no que diz 
respeito à intervenção da DGT e autarquias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotor 
apresenta
o projecto 

à Câmara Municipal
relevante

Câmara consulta as 
diversas entidades 
que devem emitir 
parecer, entre as 
quais a DGT e as 

autoridades de saúde 
e segurança, etc

DGT intervém na 
classificação

Serviço 
Nacional de 
Bombeiros

Administração
Regional de 

Saúde

DGT responde 
a pedido

de informação prévio
e analisa o projecto, 

tendo parecer vinculativo. 
Porém, a Câmara 

emite  licença e alvará
definitivos

CCDRs-
Coordenação 

regional

+

Ambiente

Direcção
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Em primeiro lugar, com esta modificação, as autarquias ganharam uma participação 
muito mais activa no desenvolvimento turístico das suas áreas de influência.  
 
Passaram a liderar, de certa forma, o desenvolvimento turístico regional, sob as 
restrições do ordenamento/ambiente e acompanhamento da DGT, em contraponto a uma 
situação na qual o Governo central concentrava todos os poderes de coordenação.  

É, contudo, questionável se tal resultará em maior qualidade e transparência do processo 
de decisão, se os critérios de aprovação serão consistentes com os objectivos do 
Governo para o turismo nacional e ainda se esta mudança contribuirá para a 
competitividade geral do sector. 

Por outro lado, tudo indica que devemos reconhecer que esta alteração estrutural do 
processo de licenciamento trouxe alguns benefícios importantes em termos de agilidade 
processual e rapidez do processo de licenciamento. 

A centralização excessiva na DGT era, sem qualquer dúvida, geradora de um volume de 
solicitações às quais a instituição tinha enormes dificuldades em responder pelas mais 
variadas razões, desde o desconhecimento efectivo de todas as realidades regionais, à 
necessidade simultânea de se pronunciar – em tempo útil – tanto sobre temas 
estruturantes como sobre de projectos pequena dimensão. 

Em rigor, passou-se de um modelo one-stop-shop baseado na Administração Central 
para um modelo mais descentralizado, em termos processuais, dependente das 
estruturas autárquicas, embora ainda com participação relevante e constante 
acompanhamento da Direcção Geral de Turismo e de outras entidades centrais. 
 
Em função do número de entidades oficiais a consultar no processo de licenciamento, o 
maior desafio hoje reservado às câmaras municipais, além do necessário ganho de 
competências e conhecimentos sobre o sector, é o grande esforço de coordenação dos 
vários pareceres, de forma a ter uma efectiva capacidade de resposta aos promotores dos 
projectos turísticos. 
 
Número de entidades a consultar no licenciamento 

Em termos médios e meramente indicativos, para cada uma das principais categorias de 
empreendimentos e projectos turísticos, o número de entidades consultadas e cujos 
pareceres exigem coordenação é o seguinte: 
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Tipo de project o Nº de ent idades a 
consult ar

Hot elar ia convencional 7 a 25
Agências de Viagem 3

Rest aurant es 3 a 4
Equipam ent o de Anim ação 5 a 15  

Fonte: DGT ;  
Nota: o número de entidades a consultar, após o pedido de informação prévia e portanto na fase de 
aprovação de um projecto, varia normalmente em função da localização (urbana ou não), do tipo de 
edifício e da sua proximidade a locais sensíveis (valor arquitectónico/histórico ou não). Neste 
sentido, o número de entidades acima indicado é um valor médio indicativo. 

 

 
Sendo a localização (e eventuais restrições associadas), o principal critério que 
influência o número de entidades a consultar num processo de licenciamento, na sua 
fase de aprovação, há que distinguir 3 situações às quais correspondem regimes 
diferentes: 
 
• Casos mais simples: zona urbana não abrangida por regimes de protecção de 

imóveis, condicionamentos militares, aeroportos, etc. e em que estiver prevista a 
ocupação turística no PDM e coberto por um Plano Urbanização ou Plano de 
Pormenor; 

 
• Nestes casos, que são uma excepção, o número mínimo de entidades a consultar 

é de 7 (DGT e na fase de aprovação do projecto de execução a cada 
especialidade corresponde uma entidade consultada: segurança contra incêndios, 
saúde, electricidade, água, comunicações, gás); 

 
• Casos mais frequentes: em zona urbana em que há servidões ou restrições 

públicas o promotor de um projecto, na sua fase execução, poderá ter de 
consultar cerca de 20 (Exemplo: em Lisboa, pode ter de consultar as entidades 
acima mencionadas e a APL, ou a ANA, ou o IEP ou o IPPAR, o METRO, as 
DG do Desporto, Transportes, Educação, etc.); 

 
• Haverá ainda consulta obrigatória à CCDR caso a zona não esteja abrangida por 

um Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor; 
 
• Casos de projectos fora de zonas urbanas: além das entidades mencionadas no 

tipo de situação anterior (casos mais simples), para projecto fora das zonas 
urbanas, poderão ter de ser consultadas mais 4 ou 5 entre as quais se destacam a 
D. G. de Florestas, o Instituto de Conservação da Natureza, o INAG e as CCDR.  

 
Quando exista ainda a necessidade de elaborar um Estudo de Impacte Ambiental, a 
complexidade agrava-se substancialmente e varia muito de acordo com as 
especificidades do projecto. 
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De forma mais detalhada apresentamos nas páginas seguintes os diagramas resumidos 
do regime jurídico de licenciamento relativo aos empreendimentos turísticos, 
estabelecimentos de restauração e bebidas, turismo no espaço rural, etc. 

 
          Fonte: Manual de Procedimentos Administrativos – DGT – Jan2003 
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Fonte: Manual de Procedimentos Administrativos – DGT – Jan2003 



 

SaeR - Abril 2005 - 150 

 
          Fonte: Manual de Procedimentos Administrativos – DGT – Jan2003 
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          Fonte : Manual de Procedimentos Administrativos – DGT – Jan2003
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Impacto das alterações processuais, vantagens e inconvenientes  
 
O modelo vigente terá um relevante impacto no sector e na sua rota de 
desenvolvimento. Se é louvável o abandono de um modelo governativo excessivamente 
centralizador, por vezes ignorante sobre as realidades locais, há que avaliar se as 
estruturas a quem compete coordenar o licenciamento têm efectivas condições para 
desempenhar esta função e podem garantir qualidade no desenvolvimento. 
 
Uma vez que esta alteração, atrás descrita (transferência da liderança da DGT para as 
autarquias), é recente e ainda não demonstrou totalmente a sua eficácia ou as suas 
limitações, apenas poderemos alertar para alguns riscos que podem prejudicar o 
processo de licenciamento: 

• Burocracia regional e eventual falta de capacidade técnica de avaliação dos 
projectos em alguns casos; 

• Necessidade de aumento da estrutura administrativa nas regiões turísticas mais 
desenvolvidas; 

• Influência dos interesses regionais, sem grande controlo;  

• Possível descoordenação entre grandes objectivos nacionais e interesses 
específicos regionais; 

• Perda de coesão de uma visão nacional para o sector. 

 
Como se pode depreender, apesar da descentralização para as câmaras municipais poder 
trazer maior rapidez ao processo de licenciamento – em termos globais, com eventual 
excepção dos projectos em grandes núcleos urbanos – é provável que a contrapartida 
seja alguma perda de qualidade no planeamento de longo prazo para o sector. Numa 
economia onde não é comum a definição de visões estratégicas de longo prazo nem 
frequente a correspondente implementação de políticas convergentes e consistentes no 
tempo, o ganho de agilidade da descentralização pode aumentar o risco do 
desenvolvimento menos ordenado. 
 
Paralelamente, há que reconhecer que esta transferência da função coordenadora resulta 
num ganho de influência do poder local sobre as prioridades e o ritmo do 
desenvolvimento turístico de cada região. Neste aspecto, poderá ser questionável o 
conhecimento específico das actividades turísticas por parte das estruturas autárquicas, 
com possíveis impactos negativos na análise das alternativas de desenvolvimento. 
 
Ainda ao nível do planeamento nacional, com base na estratégia de desenvolvimento 
adoptada centralmente, esta descentralização das competências de coordenação exigirá 
à DGT e à sua tutela, um esforço acrescido no sentido de criar mecanismos centrais que 
definam as grandes prioridades do sector – em estreita colaboração com o sector 
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privado – e que compensem pela via do planeamento a perda da influência que 
possuíam no modelo original e centralizador. 
 
Evolução possível e desejável do processo de licenciamento  

Com base nas alterações atrás descritas, têm sido objecto de debate novas ideias com 
vista à desburocratização e simplificação do licenciamento, sem perda dos mecanismos 
essenciais de controlo nas questões mais sensíveis como a segurança, o ambiente, as 
questões sanitárias, a protecção do património, etc. 
 
De facto, tanto ao nível dos órgãos do Governo, com competências no assunto, como 
dos representantes do sector privado, existe algum consenso sobre a necessidade de 
adoptar novas práticas administrativas que agilizem o desenvolvimento do sector. 
 
Há que clarificar que não se trata de reduzir o nível das exigências legais, nem de 
excluir nenhuma entidade com influência no processo, nem ainda de prescindir de 
padrões mínimos e/ou requisitos de qualidade. Em bom rigor, as mudanças mais 
relevantes que se revelam necessárias visam sobretudo clarificar as regras do 
licenciamento, responsabilizar as entidades envolvidas e solucionar alguns 
estrangulamentos processuais existentes. Os conceitos predominantes seriam a 
simplificação e flexibilização. 
 
Resumidamente, o projecto do novo modelo para o licenciamento turístico - em fase de 
discussão / aprovação pelo Governo - baseia-se em 3 objectivos essenciais: 

• Reduzir o número de regulamentos, facilitando a sua compreensão global e 
diminuindo a burocracia, 

• Simplificar procedimentos essenciais, tornando mais ágeis e mais lógicos os 
aspectos processuais, 

• Definir as situações de excepção, evidenciando com pragmatismo e clareza os 
casos especiais que exigem soluções práticas diferentes do modelo 
convencional. 

Para a DGT o maior desafio futuro parece ser a busca de uma função de maior relevo na 
área do planeamento do sector a longo prazo. Passando a intervir a montante da carga 
burocrática este organismo central ficaria mais livre para influenciar e coordenar as 
funções de planeamento.  
 
Paralelamente, discute-se também a possível centralização na DGT e coordenação por 
esta entidade dos pareceres relativos aos projectos de grande dimensão e com carácter 
estruturante e/ou associados a investimentos de grandes grupos e cadeias hoteleiras de 
dimensão média e grande. 
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C.8.3. O projecto das APTs – Áreas de Protecção Turística  
 
A competitividade do sector de turismo nacional e dos segmentos/destinos que oferece 
é, em primeiro lugar, uma responsabilidade da iniciativa privada. Contudo, é inegável a 
influência dos activos e recursos turísticos sob propriedade/gestão pública 
(nomeadamente do património natural, histórico e cultural), dos sistemas de transporte, 
das acessibilidades e infra-estruturas básicas, da política de promoção e ainda e das 
políticas de ordenamento e protecção ambiental. 
 
Os factores ambientais podem constituir decisivas fontes de vantagem competitiva, 
porque têm custos de substituição muito elevados e potenciam simultaneamente fortes 
elementos de diferenciação. 
 
Como o desenvolvimento turístico tem impacto relevante sobre estes recursos 
(território, património, cultura, etc.) qualquer política de turismo deve ser posta em 
prática num quadro de efectiva sustentabilidade, o que justifica condicionamentos e 
medidas de protecção objectivas. 
 
Considerando que o sector do turismo corresponde a uma prioridade nacional de 
desenvolvimento, com forte contribuição para a criação de emprego/riqueza e 
significativos efeitos multiplicadores noutros sectores da economia, tem sentido que o 
Estado assuma uma postura activa na área do planeamento. 
 
Ainda que o faça de forma indicativa, para não ferir o espírito empreendedor privado, 
compete ao Estado delimitar fronteiras de intervenção e desenvolvimento, afirmando as 
prioridades fundamentais do desenvolvimento e favorecendo claramente – pela via do 
ordenamento - projectos estruturantes e equilibrados em termos ambientais, nas regiões 
de mais clara vocação turística, baseados numa visão moderna do desenvolvimento 
turístico sustentado. 
 
Nesta linha, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 97/2003, de 1 de Agosto 
o Governo deliberou: “promover uma utilização racional, cuidada e sustentável dos 
recursos naturais, das áreas, do património histórico e arquitectónico e das infra-
estruturas e equipamentos disponíveis para fins turísticos”, bem como “dinamizar o 
desenvolvimento de novas áreas de aptidão e vocação turística nas diversas regiões que 
pela sua especificidade, riqueza natural e cultural e diferenciação possam responder às 
exigências de novos segmentos de mercado”. Para atingir tais objectivos a referida 
Resolução formulou o conceito de “áreas de protecção turística”, como forma de 
delimitar geograficamente as áreas do país com actual vocação turística, ou com 
significativo potencial de futuro desenvolvimento turístico.  
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Nessas Áreas de Protecção Turística não apenas seria autorizado o investimento na 
reabilitação e melhoria da qualidade de empreendimentos turísticos existentes, mas 
fomentado o investimento em novos empreendimentos de qualidade e em infra-
estruturas e equipamentos adequados ao desenvolvimento actual e futuro do sector do 
turismo e do lazer.  
 
Neste projecto em análise, estaria prevista a constituição de um Conselho das Áreas de 
Protecção Turística, com uma composição mista que garantiria uma acção articulada 
das várias áreas da administração pública envolvidas na sua definição e regulação 
(Economia, Desenvolvimento Rural e Pescas, Cidades, Ordenamento e Ambiente, 
Cultura e Defesa Nacional, bem como CCDRs e Autarquias). 
 
Este Conselho definiria, em conjunto com a DGT, a delimitação das Áreas de Protecção 
Turística e colaboraria nos instrumentos de gestão territorial relevantes no sentido da 
elaboração dos Planos de Ordenamento Sectorial para o Turismo. O projecto respeitaria 
ainda a Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu relativa à avaliação dos impactes 
ambientais. 
 
A criação de cada APT determinaria a elaboração de um Plano de Ordenamento 
Sectorial de Turismo (POST) que iria regular a gestão territorial. Os vários instrumentos 
de planeamento territorial (planos especiais, planos regionais e planos directores 
municipais) deveriam incorporar e identificar especificamente as APT existentes. 
 
Cada POST, aprovado em Conselho de Ministros, teria um conteúdo claramente 
definido quanto a: 
 

• Delimitação territorial de Áreas de Desenvolvimento Turístico e da definição 
dos respectivos parâmetros de ocupação turística (incluindo as áreas a integrar e 
a excluir da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN); 

• Definição das suas políticas de turismo específicas e da sua estratégia de 
desenvolvimento turístico; 

• Medidas de requalificação do ambiente e do território, bem como da oferta 
turística existente; 

• Definição das infra-estruturas e equipamentos necessários para o 
desenvolvimento da oferta turística; 

• Articulação com a disciplina prevista nos outros instrumentos de gestão 
territorial aplicáveis. 

 
As APTs incluiriam Áreas de Desenvolvimento Turístico (áreas urbanizáveis com base 
em planos e destinadas à instalação de empreendimentos turísticos ou de lazer e de 
equipamentos necessários à valorização da oferta turística), bem como Núcleos de 
Requalificação Turística (áreas urbanas cujas estruturas de oferta de alojamento ou 
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animação turística existentes carecem de requalificação e reabilitação, com base em 
planos de pormenor). 
 

 

Áreas de Protecção Turística planeadas 

Em termos concretos, no projecto de legislação em estudo e sujeita a discussão, foram 
identificadas 9 áreas no continente, às quais deveriam corresponder regimes especiais 
de desenvolvimento turístico e que seriam as seguintes: 
 

• Vale do Douro, na área delimitada pelo âmbito territorial da área de 
incidência do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Vale do Douro. 

 
• Serra da Estrela, na área correspondente aos concelhos de Seia, 

Gouveia, Covilhã, Manteigas, Celorico da Beira e Belmonte. 
 

• Fátima, na área correspondente aos concelhos de Ourém, Tomar e 
Abrantes a Norte do rio Tejo. 

 
• Oeste, na área correspondente aos concelhos das Caldas da Rainha, 

Óbidos, Peniche, Lourinhã e Torres Vedras. 
 

• Litoral Alentejano, na área delimitada pelo rio Sado, entre a Ponta do 
Adoxe em Tróia e Alcácer do Sal, pela estrada Alcácer do Sal, Grândola, 
Santiago do Cacém, Sines e pelo oceano Atlântico; 

 
• Costa Vicentina, na área delimitada pela estrada Sines - Santiago do 

Cacém, Odemira e Aljezur e pelo oceano Atlântico, excluindo as áreas 
que integram o distrito de Faro. 

 
• Grande Lago–Alqueva e Pedrógão, na área correspondente aos 

concelhos de Alandroal, Barrancos, Moura, Mourão, Portel, Reguengos 
de Monsaraz, Vidigueira e Serpa, na área do concelho delimitada a Sul 
pela estrada nacional nº 260. 

 
• Algarve, na área correspondente ao distrito de Faro. 
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C.8.4. As barreiras ao desenvolvimento de novos projectos 

A ausência de uma verdadeira cultura de turismo  
 
Certamente, a principal barreira que se coloca ao desenvolvimento de novos projectos, 
sobretudo nos projectos de maior dimensão e com natureza estruturante, é a ausência de 
uma verdadeira cultura de turismo em termos nacionais.  
 
Em primeiro lugar, há que responsabilizar a iniciativa privada, uma vez que são vários 
os grupos económicos nacionais que constantemente afirmam ter eleito o turismo como 
área estratégica de negócio, mas poucos são aqueles que estabelecem planos de 
investimento sustentáveis a longo prazo e menos ainda os que fazem apostas claras na 
qualidade dos seus recursos humanos, vector essencial da competitividade turística. 
 
Contudo, o sector público não está isento de responsabilidades, uma vez que foram 
também vários os Governos que afirmaram ser o turismo uma grande prioridade 
nacional, mas em poucos momentos se sentiu uma vontade política efectiva de criar 
condições de desenvolvimento prioritárias para o sector. Tendo o turismo uma presença 
transversal na economia, são escassas as medidas governativas reais que procuraram 
agilizar o seu desenvolvimento nesse sentido e são, sobretudo, quase inexistentes as 
acções de planeamento para o sector a médio e longo prazo. 
 
Poderemos resumidamente concluir que esta ausência de uma cultura de turismo 
decorre, por sua vez, de inúmeros factores, entre os quais podem ser destacados a falta 
de noção de que se trata de uma prioridade nacional efectiva, as grandes carências de 
formação profissional no sector, a ausência de planeamento estratégico e ainda o peso 
político reduzido do sector nos órgãos do poder central. 
 
O número de consultas e pareceres necessários 

Estudos recentes desenvolvidos pela Confederação do Turismo Português 
demonstraram que, em média, para licenciar um empreendimento turístico é necessária 
a consulta e obtenção de cerca de uma dezena de pareceres e autorizações, directa e 
indirectamente. 
 
Mesmo para os espíritos menos liberais, numa economia que pretende colocar o sector 
do turismo num patamar de valor estratégico e como prioridade nacional, é óbvia a 
necessidade de reestruturação dos procedimentos de autorização e licenciamento.  
 
Sendo o sector do turismo uma área económica normalmente capital-intensiva, para a 
qual a agilidade é de grande valor e onde o investimento estrangeiro pode desempenhar 
uma função relevante é vital a redução burocrática e a facilitação das regras de 
investimento. 
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Necessidade de uma abordagem mais liberalizante  

Após a etapa de desenvolvimento acelerado nas décadas de 70-80-90, na região do 
Algarve, principal região de turismo nacional, no continente, além de Lisboa, e de 
acordo com as novas preocupações ambientais e com as condicionantes previstas nos 
vários planos de ordenamento do território, criou-se um verdadeiro “colete de forças” 
do crescimento turístico. 
 
Certo é que o modelo algarvio revelou as suas limitações, em muitos casos, ainda que 
também possua inúmeras áreas de sucesso. Contudo, é hoje óbvia a necessidade de uma 
abordagem mais pragmática deste problema, sem dúvida com mais clareza e rigor nas 
restrições, mas também de forma mais ágil, estimulante e positiva nas regiões e 
segmentos turísticos considerados prioritários. 
 
Esta flexibilidade revela-se necessária tanto na área do licenciamento como nas normas 
de funcionamento dos empreendimentos, sem que isso signifique uma redução dos 
padrões de exigência e qualidade, mas sim uma clareza maior das regras e uma 
responsabilização mais eficaz de quem empreende, de quem licencia e de quem 
fiscaliza. 
 
No caso concreto do licenciamento de novos empreendimentos e das exigências na 
abertura a provável/desejável tendência é para uma clara liberalização.  
 
Deixando de ser necessária, por exemplo, uma licença de abertura para um projecto já 
aprovado, existiria uma maior responsabilidade dos empresários (pelo cumprimento de 
todos requisitos do projecto aprovado), dos projectistas (pela conformidade do projecto 
executado em relação às exigências legais e ao projecto aprovado) e das entidades com 
parecer vinculativo (pelo valor acrescido da sua análise na fase de aprovação). 
 
Resolvidos este tipo de estrangulamentos, hoje frequentes, seria criado um ciclo 
virtuoso no processo de licenciamento, o qual certamente teria um impacto significativo 
nas decisões de investimento e sobretudo no fomento do espírito empreendedor, sem 
reduzir o grau das exigências de qualidade e segurança técnica, ambiental, etc. 
 
O triangulo Turismo/Ambiente/Ordenamento do Território 
 
A frequente ausência de articulação turismo, ambiente e ordenamento do território e o 
sistemático entendimento de que se trata de áreas com objectivos de desenvolvimento 
incompatíveis tem sido uma das mais graves barreiras à eficácia do licenciamento. 
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De facto existem graves problemas de coordenação entre: 

• Os planos municipais de ordenamento (PDMs, Planos de Urbanização e de 
Pormenor),   

• Os planos regionais de ordenamento do território (PROTs),  
• As restrições ambientais que decorrem dos planos especiais de ordenamento do 

território (PEOTs relativos às áreas protegidas, albufeiras e orla costeira);  
• E ainda, genericamente, os regimes especiais das áreas de RAN (Reserva 

Agrícola Nacional), REN (Reserva Ecológica Nacional), definidos nos PDMs e 
as área da Rede Natura 2000 (áreas de grande sensibilidade ambiental).  

 
Há que realçar que em alguns casos, a multiplicidade de critérios e a consequente 
dificuldade de compatibilização podem tornar quase inviável a aprovação de projectos 
de maior relevo, sobretudo em tempo útil do ponto de vista empresarial. 
 
Neste triângulo decisivo faltam regras claras na sistemática do planeamento sobre que 
regimes se subordinam e quais prevalecem sobre os outros, bem como sobre quem tem 
o poder de compatibilização ou apenas a função coordenadora.  
 
Desta forma, há que reconhecer que, com frequência, as decisões e aprovações são 
tomadas com base numa negociação entre interesses centrais e regionais/locais, sob a 
habitual pressão do lobby ambiental e, muitas vezes, com base em critérios e/ou acordos 
políticos. 
 
Face ao exposto, não será difícil de concluir que a coordenação e o “alinhamento” 
político e governativo entre as tutelas destas 3 áreas (turismo, ambiente e ordenamento) 
é uma condição fundamental para o desenvolvimento equilibrado e sustentável do sector 
turístico. 
 

 TURISMO 

AMBIENTE ORD.TERRIT. 

Alinhamento de 
objectivos, coordenação 

de políticas 
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C.8.5. A função fiscalizadora: objectivos e limitações 

 
Tal como vem acontecendo no processo de licenciamento, também na área da 
fiscalização temos assistido a um progressivo afastamento da intervenção da DGT, 
resultado da descentralização desta função para as Delegações Regionais do Ministério 
da Economia e da Saúde. 
 
As competências de fiscalização tradicionalmente detidas pelas DGT, designadamente 
no que respeita a empreendimentos turísticos, turismo em espaço rural, agências de 
viagem, empresas de animação turística, transitaram durante 2004 para a IGAE - 
Inspecção Geral das Actividades Económicas, sob tutela do Ministério da Economia. 
 
O objectivo central desta transferência de competências foi a separação de funções de 
supervisão, concentrando na IGAE as competências de fiscalização e libertando a DGT 
para o essencial da sua missão. 
 
Em termos práticos, a motivação fundamental desta mudança foi criar condições para 
que os prazos de emissão de pareceres pela DGT, no âmbito do licenciamento, 
pudessem vir a ser encurtados, potenciando uma maior eficácia da fiscalização. 
 
Há que clarificar que, independentemente desta nova filosofia da fiscalização e antes 
das alterações mencionadas, eram já evidentes as limitações da DGT no que diz respeito 
à sua capacidade efectiva de real acompanhamento e supervisão dos empreendimentos 
turísticos. Contudo, o novo modelo de fiscalização também exige, como adiante se 
demonstrará, grandes esforços de aperfeiçoamento e sobretudo de objectividade desta 
função. 
 
Descrição da situação actual 

Como se explicou acima, a DGT não tem hoje competências, nem capacidade de 
inspecção, tendo porém o poder de encerrar estabelecimentos com base em pareceres 
das entidades mais relevantes (inspecções de saúde e das actividades económicas). 
 
Se é possível afirmar que existe razoável articulação entre as entidades regionais e a 
DGT na fase de diagnóstico dos principais problemas alvo de fiscalização, já são mais 
evidentes as limitações no sistemático acompanhamento das medidas correctivas que 
resultam da fiscalização. 
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Sendo evidente a necessidade de descentralizar o poder de fiscalização, permanecem 
porém algumas dúvidas quanto à capacidade de inspecção especializada e qualificada 
dos órgãos que hoje têm a obrigação de o fazer. 
 
Considerando que existe rigor na fase de licenciamento e caso a fiscalização seja 
entendida de forma mais construtiva e menos punitiva, poder-se-á afirmar que o 
objectivo essencial da acção pública nesta área deveria basear-se no controle da 
segurança e qualidade global dos empreendimentos e equipamentos turísticos. Porém, 
isso implicaria um efectivo acompanhamento e um elevado grau de conhecimento 
técnico do sector de turismo por parte do IGAE ou mesmo das autarquias, o que 
dificilmente acontece.  
 
Encontra-se em discussão a eventual criação de Direcções Regionais de Turismo, cujos 
objectivos seriam, entre outros (alguns dos quais relacionados o licenciamento), o 
aumento da eficácia / eficiência local da acção da DGT, podendo ter também algum 
contributo efectivo no domínio da fiscalização.  
 
Em alternativa, seria desejável uma cooperação pública/pública entre a DGT, as 
Câmaras e o IGAE - após o licenciamento - na fiscalização do sector, o que pressupõe 
uma evolução qualitativa importante do poder público em termos de cultura de turismo. 
 
 
As prioridades fundamentais: segurança e qualidade 

Em termos genéricos, as 2 áreas às quais a fiscalização no sector do turismo deveria 
dedicar maior atenção são a segurança, em sentido lato, e a qualidade, nas suas várias 
componentes. 
 
Estas duas áreas sobrepõem-se e influenciam-se mutuamente. Predomina a percepção 
pelo cliente de que não existe qualidade sem segurança, sendo esta última uma área à 
qual os mercados internacionais atribuem um valor cada vez maior. Ao mesmo tempo, 
se é cada vez mais clara a necessidade de reforço da qualidade do nosso turismo, nem 
sempre existem referências concretas sobre quais os atributos concretos que lhe estão 
subjacentes. 
 
Sendo a segurança e a qualidade temas de interpretação parcialmente subjectiva, torna-
se mais difícil a sua fiscalização. Existem, porém, algumas áreas concretas que, sendo 
essenciais para a segurança e determinantes para a qualidade, exigem uma total 
operacionalidade da acção fiscalizadora e talvez justificassem alguma especialização: 

• higiene global; 
• segurança operacional; 
• protecção ambiental e cultural; 
• fiscalidade; 
• defesa do consumidor. 
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Higiene global 

O tema da fiscalização em questões de higiene merece o maior rigor uma vez que tem 
forte impacto na saúde pública e influência de forma determinante as questões de 
qualidade. É uma das áreas nas quais o princípio da “tolerância zero” também poderia 
ser desenvolvido e aplicado.  
 
A acção concreta do IGAE já incide em grande parte sobre este aspecto mas seria 
desejável que fossem definidos níveis de prioridades nas várias exigências legais e que a 
acção fiscalizadora fosse mais sistemática e consistente. 
 
Segurança operacional 

Também as questões de segurança operacional devem merecer níveis de exigência 
elevados, ao nível da acção fiscalizadora, nomeadamente na prevenção e protecção 
contra incêndios e riscos similares, considerando sobretudo que o turismo em Portugal 
tem uma forte orientação para mercados estrangeiros fortemente exigentes nestas áreas.  
 
Neste campo da segurança, também haverá que dar especial atenção ao controle das 
coberturas de seguro respectivas, tema de grande valor em termos de competitividade 
do sector e que tem sido muitas vezes menosprezado. 
 
Protecção ambiental 

No que diz respeito à protecção ambiental, área em que a fiscalização assume uma 
importância crescente, o maior desafio parece ser a coordenação dos vários organismos 
públicos nas áreas do ordenamento do território e ambiente. A coexistência de regras e 
regimes por vezes, parcialmente, conflituantes permite ambiguidades com impacto 
negativo relevante no desenvolvimento sustentável do turismo. Há que não esquecer a 
possível cooperação com as ONG e associações especializadas, recorrendo sempre que 
possível a normas comunitárias e recomendação de melhores práticas internacionais. 
 
Nas questões de protecção e promoção do património histórico, seria também desejável 
uma acção fiscalizadora mais consistente. Neste campo impõe-se uma estreita 
cooperação dos organismos oficiais como o IPPAR e a DGEMN (Direcção Geral 
Edifícios e Monumentos Nacionais), sem prejuízo do recurso a entidades privadas e 
fundações com fortes aptidões e dotadas de meios ideais para uma sistemática 
fiscalização na área da protecção cultural. 
 
Fiscalidade 

Merece especial atenção o tema da fiscalização na área do combate à evasão fiscal, 
aspecto particularmente sensível na área de restauração mas também nos 
estabelecimentos hoteleiros de menor dimensão.  
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O maior rigor no controle das obrigações fiscais certamente viria trazer mais equilíbrio 
a algumas condições elementares de livre e saudável concorrência. Maior transparência 
nesta área certamente contribuiria para o reforço da qualidade global do sector. Tal 
obrigaria a um trabalho conjunto de vários órgãos governamentais sob tutela de 
diferentes Ministérios, esforço considerável mas com ganhos óbvios em termos 
financeiros e de qualidade global. 
 
Defesa do consumidor 

Nas questões de defesa do consumidor, apesar dos progressos feitos nos últimos anos, 
torna-se fundamental uma divulgação ampla e clara junto dos mercados dos 
instrumentos disponíveis, bem como uma simplificação dos aspectos processuais 
envolvidos. Nesta área, seria também desejável ter em atenção o caso particular dos 
turistas estrangeiros, eliminando as barreiras que hoje existem e que, muitas vezes, não 
permitem um acesso simples aos processos de reclamação, etc. 
 
Este tema é hoje, um dos pilares da qualidade global e cada vez mais será factor 
diferenciador entre os diversos destinos turísticos mundiais, logo exige uma atenção 
especial por parte das entidades fiscalizadoras. 
 
A definição de regras claras, procedimentos simples e facilidade de uso dos mecanismos 
de defesa são temas essenciais a ter em atenção, existindo amplo espaço para 
cooperação com associações especializadas. 
 
Por último, com vista a implementação de políticas de fiscalização que sejam eficazes e 
não limitadoras do espírito empreendedor, haverá que considerar que, com a 
implementação de medidas simplificadoras que agilizem todo o processo de 
licenciamento, será essencial um esforço público de acrescida eficiência na fiscalização 
da conformidade legal do funcionamento dos vários empreendimentos. 
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D. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O 
SECTOR: DO CALEIDOSCÓPIO AO VITRAL 
 
 
É nossa convicção que a dimensão do país e de cada uma das suas regiões não comporta 
opções do tipo “turismo de massas”, mas sim outro desenvolvimento: a orientação 
estratégica baseada numa diferenciação efectiva, isto é, percebida pelos clientes. 
 
Tal implica vir a ter, não uma amálgama de diferentes regiões com algumas similitudes 
nalguns aspectos da oferta de produtos e serviços turísticos “caleidoscópio”, mas um 
conjunto de regiões que qualificaram e valorizaram as suas diferenças e aspectos 
distintivos (patrimonial, paisagístico, gastronómico, antropológico, etc.), constituindo 
um “vitral” único, reconhecido e admirado. 
 
Assim e de forma concertada, seria necessário um esforço para desenvolver, em cada 
região, um trabalho de: 
 

• Requalificação Patrimonial; 
• Ordenamento do Território; 
• Preservação da Autenticidade; 
• Classificação de Reserva Turística Nacional. 

 
Na prática, tal implica uma actividade concertada entre Regiões de Turismo, Autarquias 
e Governo.  
 
Assim, seriam constituídos pelo país uns quantos “vitrais” (exemplo: o Vitral do Oeste, 
o Vitral do Alto Alentejo, o Vitral do Ribatejo e assim por diante), tantos quantas as 
regiões com características próprias e distintivas. 
 
Grupos constituídos por representantes dos órgãos regionais de turismo, Autarquias e 
Governo, deveriam ter como missão estudar, e desenvolver a autenticidade de cada 
região em todas as suas vertentes.  
 
Devem constituir um inner circle executivo, o qual deve constituir comissões 
especializadas sobre temas específicos, como por exemplo, património histórico e 
cultural, gastronomia, paisagística, horeca (hotelaria, restauração e cafés), sinalética, 
convidando especialistas encarregues de estudar e propor medidas para a preservação e 
desenvolvimento dos temas respectivos. 
 
Estas medidas devem ser apreciadas no inner circle e decididas as acções no terreno, a 
ser implantadas, de acordo com a sua natureza, pelas entidades respectivas. 
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Por exemplo, as medidas estruturantes de carácter nacional/global, pelo Governo, 
promoção, comunicação e marketing da região/destino pelos Órgãos Regionais de 
Turismo e sinalética, património cultural e horeca, pelas autarquias. 
 
 

D.1. ACÇÕES ESTRUTURAIS 

D.1.1. Alinhamento Nacional para o Turismo. Um Conselho Estratégico 

Como em outros sectores de actividade, a influência da globalização está cada vez mais 
patente no mundo do turismo. Sujeita às flutuações impostas pelos ciclos económicos 
que se sucederão no futuro, o sector turístico nacional deverá encontrar a fórmula 
política que lhe permita encarar com alguma estabilidade os desafios que a alternância 
cíclica lhe colocará. 

A pujança do sector turístico assentará, durante todo o século XXI, na definição de uma 
política turística formal. Para os investidores, para as forças vivas das regiões, para os 
próprios clientes, a existência de um Master Plan nacional é essencial, até como 
contraponto dos processos actuais, que se pautam pelo simples apoio ao crescimento da 
procura, sem que exista uma linha orientadora e uma política formal estruturada que 
defina para onde se pretende evoluir. 

Sem dúvida que a captação de investimentos para o sector ou a definição de uma 
política de promoção internacional têm, obrigatoriamente, que basear-se em elementos 
que contribuam para o seu êxito. Esses factores nucleares são os que motivam as 
pessoas a decidir-se sobre um destino e que, por conseguinte devem ser objecto de 
cuidada articulação e sustentabilidade por parte dos diversos governos/oposição e forças 
vivas do país sob pena de que a adopção de políticas de stop and go criem cisões 
dramáticas na percepção do turismo em relação a um determinado destino. 

O turista actual iniciou um processo de alteração radical dos seus hábitos, exigindo 
novos produtos. Esta tendência acentuar-se-á nos próximos anos, conduzindo a uma 
maior volatilidade nas motivações que levam à escolha de um determinado destino. Os 
turistas não visitarão esses destinos para se fecharem nos hotéis ou passar os dias numa 
praia. Procurarão novas experiências, contactos com a cultura autóctone, desejando 
envolver-se em actividades próprias do local, conhecer as suas gentes, compreender 
como vivem e o que fazem diariamente. 

Para que os factores apontados sejam completamente satisfatórios em termos das 
expectativas do turista, há que manter em funcionamento e impulsionar a melhoria de 
um certo número de factores de suporte, que o turista espera encontrar, nomeadamente 
um bom sistema de saúde, boas vias de comunicação, segurança, serviços 
aeroportuários eficientes, abastecimento de água sem falhas, etc. 
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Promover um destino turístico corre paralelamente com o desenvolvimento integral 
desse mesmo destino. 

A volatilidade inerente à escolha de um destino com base nos factores nucleares é, só 
por si, um risco, com que os países receptores de fluxos turísticos terão que viver nas 
próximas décadas. 

Por outro lado, o facto de que cada vez mais dificilmente Portugal poder competir em 
custos para captar o segmento baixo, dada a proliferação de destinos com condições 
laborais mais baratas e menores exigências ambientais, conduzirá a nossa oferta para os 
segmentos médio e médio alto. 

Torna-se essencial criar condições de investigação e informação que promovam, em 
regime de continuidade, os estudos e as investigações que se orientem para a 
identificação dos factores de competitividade de um determinado destino, mas 
sobretudo, que desenvolva métodos de investigação que permitam manter uma 
percepção constante das expectativas do mercado, das motivações em relação ao destino 
Portugal, do desempenho e políticas dos principais concorrentes e das movimentações e 
interesses dos operadores internacionais.  

Em complemento, a crescente importância de novas tecnologias na divulgação e criação 
de expectativas nos clientes são um factor chave de sucesso nas políticas de promoção e 
de investigação no futuro. 

Em Portugal a oferta turística avançou de forma vertiginosa. Há agora que estabelecer 
as linhas orientadoras que corrijam excessos e que desenvolvam produtos e pacotes 
integrados a nível nacional e internacional, que promovam o país e que o coloquem 
como destino no topo dos índices de procura por parte do mercado, individual ou 
institucional.  

Neste sentido, as políticas dos diferentes governos, independentemente da sua 
conotação partidária, devem facilitar de forma articulada e coerente, o crescimento do 
sector em termos qualitativos, estabelecendo acordos de regime em relação a áreas 
determinantes como: 

• Legislação laboral do sector; 
• Planos directores de investimento turístico; 
• Política de transportes, em particular transporte aéreo; 
• Segurança; 
• Política fiscal; 
• Estratégia de promoção; 
• Manutenção de uma política de investigação e desenvolvimento 

tecnológico e de informação, em protocolos estabelecidos com as 
Universidades e/ou outras entidades de ensino/formação. 
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Por outro lado, este “pacto de regime”, deverá estender-se a todos os agentes 
económicos - associações patronais e empresariais, sindicatos – e a toda a sociedade 
civil, no sentido de serem impulsionados projectos de cooperação entre os agentes que 
operam no sector, com o objectivo de estabelecimento de alianças para o 
desenvolvimento conjunto de estruturas, serviços e acordos cooperativos. A 
responsabilização de todos os intervenientes nas diferentes actividades que constituem a 
constelação do turismo, é também uma condição necessária para um efectivo 
desenvolvimento do sector e do país. 

Com efeito, a necessidade de congregação das vontades política e económica, que 
envolva as instituições governamentais, as associações, os empresários e as escolas será 
a chave de sucesso na definição formal dos princípios orientadores da actividade 
turística para os próximos 25 anos, assumindo especial relevância os seguintes campos:  

• Desenvolvimento da imagem e da marca do destino; 

• Planeamento e desenvolvimento turístico; 

• Definição de um plano de qualidade e certificação dos serviços turísticos; 

• Política reguladora do transporte aéreo; 

• Melhoria da produtividade e da competitividade do sector; 

• Realização de grandes e médios eventos; 

• Investigação de mercado e desenvolvimento tecnológico; 

• Informação estatística fidedigna, disponível a todos os agentes (CST e 
estudos complementares); 

• Desenvolvimento dos factores de suporte ao turismo; 

• Correcção dos factores administrativos e fiscais de distorção concorrencial 
comparativamente com destinos com motivação de escolha semelhante. 

No contexto do que atrás foi referido, a SaeR, preconiza a criação de um Conselho 
Estratégico para o Turismo que, funcionando sob tutela do Ministro do Turismo, 
envolva os vários domínios que influenciam o turismo e que, simultaneamente, são 
também eles influenciados por este sector. É absolutamente fundamental a constituição 
deste órgão, que articule e coordene a estratégia e políticas nacionais de turismo. 

Este Conselho Estratégico deverá ser constituído numa lógica de equidade na 
participação de organismos públicos e entidades privadas. 

Sendo o turismo um sector transversal, não faz sentido que trabalhe per si e, que não 
beneficie de uma coordenação de interesses com outros sectores da actividade 
económica e social de Portugal. Torna-se assim essencial que seja constituída uma 
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entidade, com peso político e capacidade de decisão, que coordene e articule a estratégia 
e inerentes políticas nacionais. 

D.1.2. Ministério do Turismo  

Uma estratégia para o Turismo 

O sector do turismo registou nas últimas décadas, em todo o mundo, um aumento 
significativo, assumindo uma crescente importância a economia global e constituindo-se 
um elemento estruturante da sua dinâmica. No início do século XXI representa, no 
nosso país, cerca de 10% do Produto Interno Bruto (segundo as primeiras estimativas da 
CST de 2000 para Portugal) e coloca-se como um sector chave na transformação da 
economia nacional. 

Neste contexto, assume particular relevância a necessidade de definição de uma 
estratégia de médio e longo prazo que permita identificar os investimentos e as 
alterações estruturais a levar a cabo a nível macro-económico, e que possam servir de 
suporte a um processo decisional fundamentado nos objectivos fixados. 

O Turismo é um factor de desenvolvimento económico que, sendo dinamizado de forma 
articulada, exercerá uma significativa influência no desenvolvimento regional e na 
influência da componente sócio-cultural e ambiental das populações. 

Existem, no entanto, constrangimentos poderosos derivados da própria localização 
geográfica do país ou da mentalidade de facilitismo que começa a dominar a sociedade 
e que importa corrigir, sob pena de inviabilização da estratégia e acções propostas. 

Como principais desafios para a definição de um programa nacional para o turismo, 
salientamos: 

• A política de transporte aéreo; 
• A existência de um largo número de pequenas empresas cuja limitada 

capacidade de investimento restringe o seu desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade de serviço; 

• A alteração dos hábitos da procura turística; 
• Burocracia; 
• Mentalidade de desresponsabilização e de facilitismo; 
• Imagem de marca do País; 
• Qualidade ambiental; 

É, por conseguinte, necessário que seja definida uma estratégia nacional que reoriente a 
política económica para o turismo e que garanta que Portugal maximize o potencial 
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deste sector de uma forma sustentável cultural, social, ambiental e economicamente e 
oriente a alocação de recursos e investimentos. 

A avaliação das possíveis alterações a introduzir na economia portuguesa e nas linhas 
de conduta dos investimentos no sector turístico, numa perspectiva de adaptação da 
estrutura da oferta em função das novas orientações de procura e da segmentação do 
mercado, é essencial para a definição de uma visão para o turismo em Portugal. 

Tal visão deve ser pautada pela correcta articulação das políticas económicas que 
vierem a ser definidas, de forma a proporcionar a harmonia de desenvolvimento que 
leve ao equilíbrio dos diversos interesses envolvidos e que permita às comunidades 
receptoras dos fluxos turísticos e aos visitantes entender-se e envolver-se mutuamente 
no espírito de hospitalidade e de segurança. 

Para que tal aconteça, é necessário que a cultura e o ambiente sejam conservados, e que 
exista um espírito de responsabilização individual e de solidariedade, como factor 
comportamental dominante.  

Neste enquadramento, o turismo será, seguramente, um factor importante no 
desenvolvimento económico de Portugal e de correcção de assimetrias regionais; 

Às lógicas de volume que dominaram os anos 80 e 90 no sector, há que contrapor uma 
visão dirigida ao valor do produto para o cliente e ao valor de gestão (management 
yield) para os operadores do mercado. Embora seja importante manter um modelo 
baseado no crescimento da procura, há que proporcionar a máxima qualidade na 
experiência vivida pelos visitantes (função do respectivo segmento) e, há que introduzir 
nas análises estratégicas e no plano de acções que lhe é inerente o conceito de valor. 

As principais orientações na definição estratégica de articulação do turismo na 
economia do turismo na economia nacional resumem-se nos seguintes pontos: 

• Sustentabilidade – o desenvolvimento sustentado, com os devidos 
ajustamentos periódicos das acções e mesmo da estratégia, é o elemento 
essencial para assegurar que os benefícios do turismo se estendam para além 
do curto prazo. Esta filosofia de actuação requer uma maior articulação entre 
a gestão de recursos e os investimentos por um lado, e as campanhas de 
marketing e de imagem nos mercados de origem dos fluxos, por outro; 

• Yield – a ênfase da estratégia deverá ser colocada não só no crescimento do 
número de turistas, mas também, na criação de atracções que proporcionam 
o aumento do valor acrescentado da oferta e concomitantemente o aumento 
dos gastos por visitante; 

• Comprometimento público e privado – efectivação de protocolos de 
desenvolvimento e parceria entre o sector público e privado, 
complementados pela criação de programas de financiamento; 
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• Os investimentos públicos - deverão ser analisados e decididos numa 
perspectiva de complemento das iniciativas privadas e numa óptica 
motivadora da concretização da estratégia e das grandes opões para o 
desenvolvimento do sector turístico; 

• Política de transporte aéreo - a localização geográfica de Portugal, quer 
relativamente à distância que nos separa dos principais países originadores 
do fluxo turístico, quer pelo facto de possuir uma fronteira terrestre 
delimitada pelo seu directo concorrente, torna determinante que o transporte 
aéreo seja um factor chave no sucesso de captação dos referidos fluxos; 

• Informação e avaliação do desenvolvimento - é determinante a avaliação 
dinâmica da estratégia turística e, para a segmentação e avaliação das 
tendências do mercado, há que manter um sistema actualizado de informação 
e avaliação quantitativa e qualitativa das políticas económicas 
implementadas. 

 
Esquematicamente, a articulação de uma estratégia para o turismo deve passar pelos 
seguintes objectivos e ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIVOS 
 
 

Rentabilizar Investimentos       Conservar o ambiente, a cultura
      Públicos e privados no sector      e o desenvolvimento social de 
      aumentando a  atractividade        forma interactiva 
      dos investidores pelo sector  

  

     Minimizar a carga burocrática,      Desenvolver a notoriedade da  
     oferecendo   um   Turismo de       marca Portugal e promover um 
     qualidade certificado e eliminando      serviço de excelência que 
     barreiras ao desenvolvimento  e       ultrapasse as expectativas dos 
     investimento        visitantes    

 

 FERRAMENTAS 

Investigação e desenvolvimento  
  
Tecnologia     Pessoas           Qualidade  
  

Infra - estruturas  e Investimento  
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Linha Orgânica e de integração no tecido económico nacional 

A criação de um Ministério do Turismo é um passo importante para a dinamização do 
sector e para a concertação de políticas e acções de fundo tendentes a potenciar o 
investimento, a oferta, o transporte, a estudar e avaliar a procura e investigar soluções 
tecnológicas avançadas de gestão e promoção do destino turístico nacional.  

Dada a localização geográfica do país, o transporte aéreo assume uma relevância e uma 
importância determinantes na construção do produto turístico, sendo este um factor 
chave na prossecução de uma política articulada e sustentada para o sector. Neste 
contexto seria de toda a lógica integrar o transporte aéreo na dependência directa do 
Ministério do Turismo que coordena a actuação do sector da economia que depende em 
mais de 60% deste meio de transporte para suportar as suas políticas de 
desenvolvimento. 

O Ministério do Turismo terá que constituir-se como órgão de definição e 
implementação de um modelo de gestão descentralizada e participativa, ao mesmo 
tempo que desempenha um papel aglutinador das várias áreas que envolvem o turismo, 
maximizando os resultados, articulando com os demais ministérios a política turística 
com a envolvente do transporte aéreo, o plano nacional de recursos turísticos, a 
implementação de investimentos relevantes para o sector e a coordenação da promoção 
do país. 

No contexto do que atrás foi referido, preconizamos a criação de um Conselho 
Estratégico para o Turismo, que funcionando sob a coordenação do Ministro do 
Turismo, envolva os vários domínios que influenciam o turismo e que, 
simultaneamente, são também eles influenciados por este sector: transportes, cultura, 
sistema estatístico. É absolutamente fundamental a constituição deste órgão, que 
articule e coordene a estratégia e políticas nacionais de turismo com os outros sectores 
da actividade económica, que têm repercussões no sector do turismo e que, por sua vez, 
beneficiam do desenvolvimento turístico.  

Neste órgão estratégico deverão ter lugar a Agência Nacional do Turismo e as Agências 
Regionais de Turismo anteriormente referidas.  

A estrutura proposta para um Ministério do Turismo, deverá, no âmbito da focalização 
do cluster turismo na economia nacional, constituir os seguintes órgãos:  

1. Secretaria de Estado do Turismo – formulação, elaboração e monitorização 
da Política Nacional de Turismo e da coordenação dos órgãos abaixo 
indicados; 

 Direcção Geral do Turismo (DGT)– fiscalização, licenciamento e qualificação das 
entidades e serviços na área do turismo, nomeadamente na atribuição de selos garantia 
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de qualidade e na respectiva fiscalização da actividade desenvolvida pelas empresas 
operantes no sector. 

 INFTUR – atribuições relativas à política de formação na área do turismo. 
Manutenção da autonomia técnica e financeira. 

 Instituto de Turismo de Portugal (ITP) – Este organismo deverá ser assumido 
como “operador financeiro especializado” para a constelação do turismo. Com efeito, 
preconiza-se que tendencialmente o ITP caminhe no sentido de se tornar num 
verdadeiro operador financeiro que, efectivamente, contribua para a reestruturação e 
modernização do sector, apoiando todas as empresas – pequenas, médias e grandes - 
que aí operam. Para isso, contará com receitas definidas por lei, baseando a gestão das 
suas aplicações num quadro de “intelligence”. 

 Inspecção Geral de Jogos (IGJ) – mantendo as actuais responsabilidades. 

2. Agência Nacional de Turismo (ANT) – que deverá incluir as funções de apoio 
ao investimento (coordenador e facilitador das acções a desenvolver para novos 
projectos, nomeadamente na área de apoio, acompanhamento e 
desburocratização para aprovação de novos projectos), coordenação do Instituto 
de Investigação Tecnológica para o Turismo e Agências Regionais de Turismo. 
Terá também como funções desenhar, promover e coordenar grandes e médios 
eventos internacionais em Portugal. 

Como coordenador e executor da política de promoção turística, este organismo 
deverá tutelar as acções de promoção no exterior, sendo de toda a lógica que 
venham a ser criados, nas estruturas das Embaixadas, Conselheiros Comerciais 
de Turismo nos mercados alvos definidos pelo Ministério numa perspectiva de 
promoção a médio prazo. 

2.1. Agências Regionais de Turismo  

A articulação da estratégia nacional e dos objectivos definidos, pelo 
Governo central, bem como a sua implementação será função da Agência 
Nacional de Turismo, através de cinco Agências Regionais de Turismo 
de Portugal Continental e de duas Agências Regionais de Turismo das 
Regiões Autónomas da Madeira e Açores.  

Em cada uma das sete Agências Regionais de Turismo (cinco no 
continente, e uma por cada região autónoma) deverá ser dinamizado um 
Fórum Regional de Turismo que, para além das autarquias (através dos 
seus vereadores do Turismo, ou caso não existam, pelo responsável por 
essa área na autarquia) e outros organismos públicos regionais, deverá 
contar com a participação de representantes privados: empresas e outras 
entidades representativas da sociedade civil.  
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A participação neste Fórum de todos os agentes é fundamental para que 
as políticas sejam conhecidas e efectivamente implementadas e, não 
menos importante, para que haja responsabilização de todos os 
intervenientes. 

As Agências Regionais de Turismo e, no seu âmbito os Fora Regionais 
de Turismo, deverão ter também um importante papel na articulação das 
políticas de turismo com iniciativas regionais noutros domínios, 
promovidas pelas câmaras municipais, CCDR’s e outros organismos 
relativamente a Ordenamento e Ambiente, Autoridades Marítimas, 
Florestais, das áreas da Cultura/IPAR e do Desporto, Saúde e Educação. 

2.2. Instituto de Investigação Tecnológica para o Turismo  

A aglutinação dos interesses nacionais na área de turismo, passa pela 
definição de um plano dinâmico de inovação integral do turismo, o qual 
deverá ser centrado em cinco eixos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação Tecnológica para melhoria 
da Oferta

Sustentabilidade e 
Meio Ambiente

Formação do capital humano em novos 
sistemas de gestão e serviço ao Cliente 

Investigação da procura e 
desenvolvimento da promoção 

Análise Prospectiva da Constelação do Turismo 
Acompanhamento e estudo comparativo 

da concorrência
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Este plano deverá ter uma entidade executora e coordenadora na estrutura da 
Agência Nacional do Turismo. 

Esta entidade deverá ter como responsabilidade a investigação e 
transferência de tecnologia para o sector público e privado, com o apoio de 
formação e de informação às empresas. A investigação na área da construção 
(novos materiais, energias renováveis, etc.), de alojamento, transportes e 
restauração, permitirão o aproveitamento de recursos e a redução constante 
de custos que mantenham os produtos oferecidos por Portugal competitivos 
e na vanguarda da oferta qualificada, num contexto em que o factor preço 
deixa de ser a chave para competir com outros mercados internacionais e em 
que o tradicional produto “Sol & Praia” apresenta um custo mais reduzido. 

A investigação permanente dos novos hábitos da procura e dos novos 
produtos a lançar por parte da oferta, o peso e a importância que os grandes 
operadores turísticos têm na formação do procura, o incremento da utilização 
da internet como ferramenta do turismo no futuro e a importância que os low 
cost têm na formação de um produto turístico num país como Portugal, cuja 
localização geográfica constitui uma condicionante, são factores que 
obrigam a uma monitorização e a um ajustamento constante da estratégia 
turística. Há que manter uma vigilância constante no comportamento dos 
nossos principais clientes turísticos e criar mecanismos de informação 
antecipada que permitam às entidades públicas e privadas adaptar a oferta às 
crescentes e rápidas transformações de uma procura cada vez mais complexa 
e influenciada pelo ambiente político internacional e pelos efeitos da 
globalização. 

3. Secretaria de Estado dos Transportes Aéreos – definição, elaboração e 
monitorização da política de transportes aéreos para o país, incluindo as infra 
estruturas aeroportuárias. 

Desta Secretaria de Estado dependem o INAC, a Direcção Geral de 
Transportes Aéreos a NAV e a ANA. Incluem-se, no âmbito das suas 
competências: 

• Definir e implementar a política de transporte aéreo relativamente às 
companhias low-cost, procurando acompanhar o que os nossos 
concorrentes têm feito neste domínio, e tomar medidas que tenham em 
conta estes operadores; 

• Definir a política de gestão aeroportuária numa lógica de 
competitividade e de qualidade de serviço, nomeadamente quanto às 
taxas aeroportuárias, de serviços e de controlo aéreo. 
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D.1.3. Standards e Liderança 

O passado demonstra que Portugal só atingiu resultados importantes, ao ponto de alterar 
o rumo nacional, quando conjugou metas exigentes com lideranças sólidas. Esta visão 
generalista da realidade económica também se aplica ao sector turístico. 
 
Sempre que o país foi confrontado com metas e regras claras e ambiciosas, sempre que 
soube escolher lideranças fortes para as perseguir, excedeu as expectativas. Assim foi 
nos grandes momentos históricos como os Descobrimentos, a conquista da Democracia 
ou a adesão à União Europeia. Assim acontece nos desafios e eventos de menor 
dimensão. 
 
Para reconquistar a “distância” (como diria Pessoa «do mar ou outra, mas que seja 
nossa»), o primeiro desafio é vencer a nossa tradicional indisciplina e a nossa 
resistência crónica à mudança. Há que contrariar a nossa quase doentia tendência para o 
improviso, com as suas desastrosas consequências na falta de planeamento, problema de 
grande impacto no sector do turismo. 
 
A primeira tentação é qualificar de inflexível quem propõe, sem cedências, metas 
exigentes, que ofendem quem não deseja a excelência, quem foge da avaliação e quem 
se recusa a planear. Mestres da flexibilidade, mais por incapacidade para viver com 
regras do que por abertura mental, acumulamos desgraças na área do planeamento.   
 
A segunda tentação é classificar de prepotente quem propõe objectivos ambiciosos, sob 
uma liderança forte, preferindo promover a mediocridade, sob o signo da tolerância.  
 
Estas duas tentações explicam alguns dos erros mais graves cometidos no nosso 
processo de desenvolvimento turístico, dos quais convém saber retirar ensinamentos. 
 
É urgente reverter esta situação optando por: 
 

• Clareza estratégica; 
• Excelência operacional; 
• Regras consistentes; 
• Metas exigentes; 
• Padrões claros; 
• Visão de futuro; 
• Capacidade de mobilização; 
• Disciplina. 
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Acrescentando algo sobre a operacionalidade dos conceitos acima apresentados 
podemos referir que, todos nós, em qualquer situação de serviço, temos expectativas, 
que desejamos ver satisfeitas. 
 
Trate-se da simples ida a um café, ou a um restaurante, hotel, transporte, banco, notário, 
serviço público, esperamos sempre que seja cumprido um conjunto de factores 
invariavelmente de dois tipos: Profissionais e Comportamentais. 
 
Os Factores Profissionais têm a ver com a concretização técnica da operação: 
 

• No caso do café, o saber manusear a máquina de café, tê-la limpa, à pressão 
correcta, saber dosear o café; 

• No caso do hotel, que todos os serviços, da portaria, passando pelo check-in, à 
preparação do quarto, ao restaurante, ao serviço de despertar, etc., tudo funcione 
a contento; 

• No banco, que o funcionário, tenha o know-how e a informação para responder 
cabalmente às questões colocadas. 

 
Quanto aos Factores Comportamentais têm naturalmente a ver com a atitude na situação 
de serviço: a empatia, o sorriso, a personalização no atendimento, a comunicação 
afável. 
 
O serviço excelente e a conjugação deste mix de Factores Profissionais e 
Comportamentais constrói-se com informação, formação, avaliação e rigor, isto é, com 
prática de standards. 
 
Aqui os líderes têm de ser os garantes do rigor no cumprimento dos factores, na medida 
em que, a informação e a formação, só por si, podem não resultar. 

D.1.4. Educação, Formação, Atitude/Postura 

A educação e a formação são factores de extrema importância em qualquer actividade 
económica, qualquer que seja o grau de desenvolvimento do país. Contudo, para o 
nosso país, que se encontra, numa encruzilhada entre afirmação e estagnação, estes 
factores revelam-se como absolutamente fundamentais, sendo mesmo uma condição 
necessária para o desenvolvimento de Portugal. 
 
No século XXI, numa era de forte circulação de informação, é impensável que um povo 
com baixos níveis de educação e formação possa desenvolver-se e afirmar-se, dado que 
fica sem o principal meio de acesso ao conhecimento e informação: a sua própria mente. 
 
O terceiro factor, a atitude, sendo igualmente importante, não depende directamente dos 
dois anteriormente referidos. Os cidadãos menos letrados podem, apesar dessa lacuna, 
desenvolver uma atitude positiva e pró-activa.  
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Para que a actividade turística, num determinado país, tenha sucesso, é fundamental que 
qualquer cidadão seja acolhedor e prestável, em suma saiba bem receber o turista 
(nacional ou estrangeiro), não numa postura servil, mas com o orgulho e alegria de 
quem tem um país único e o quer partilhar. A maior parte dos cidadãos em Portugal, 
lamentavelmente, perdeu essa característica ou pelo menos já não é tão evidente, como 
há tempos atrás. 
 
A situação actual do ensino em Portugal é preocupante. Cerca de metade da população 
estudantil não prossegue para o ensino secundário, ou seja, limita-se aos nove anos de 
escolaridade do ensino obrigatório. Por sua vez, estes anos de ensino deixam bastante a 
desejar em termos de fomento da qualidade, disciplina e responsabilização dos 
intervenientes, provocando um índice de literacia dos mais baixos da Europa.  
 
A educação, tanto nas escolas como nas famílias, está direccionada para o ter, 
negligenciando-se o ser.  Deste modo falha, desde logo, um contributo importante para 
que seja criada e potenciada uma atitude correcta, em termos de inserção na sociedade, 
por parte dos cidadãos mais jovens. 
 
Mudar mentalidades é uma tarefa árdua e demorada, no caso de Portugal é, contudo, 
inevitável. Essa mudança, terá que atravessar toda a sociedade, desde a classe política, 
empresários, em suma, todos os cidadãos.  
 
As escolas deverão ser as primeiras a mudar, dado ser um dos locais privilegiados para 
se incutir nos cidadãos, desde tenra idade, responsabilidade social, conhecimento e 
orgulho do país que temos. Se o ensino escolar for baseado na disciplina, 
responsabilidade, conhecimento (científico e emocional), no fomento da atitude crítica e 
construtiva, os jovens que saírem das escolas, irão, naturalmente, na sua vida 
profissional estar abertos a uma permanente actualização de conhecimentos, ou seja, 
apostarão, naturalmente, na formação profissional. 
 
O tecido empresarial em Portugal, nomeadamente das PME (grande maioria das 
empresas nacionais), caracteriza-se por possuir grande número de empresários com 
escolaridade mínima (a antiga 4ª classe), com quase total indiferença à formação 
profissional, com aversão à mudança, com dificuldade em assumir riscos. Estas duas 
últimas características estão indirectamente relacionadas com as profundas lacunas em 
relação à formação de base, dado esta poder originar desconfiança, que tem como 
consequência o não recrutamento de apoio técnico ao nível da gestão. 
 
Esta é claramente uma das principais lacunas da maioria do empresariado português. 
Três Quadros Comunitários não ajudaram a ultrapassar este grave constrangimento, em 
parte devido à inadequada aplicação dos fundos (governos, organismos gestores, 
associações empresariais), mas também porque os próprios empresários não souberam, 
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ou não quiseram, tirar partido da formação profissional, totalmente financiada (alguma 
de qualidade), que lhes foi oferecida. 
 
Preconiza-se, pois, que a tão necessária mudança de atitude comece desde os bancos da 
escola, com um ensino de qualidade e exigente, que forme jovens equilibrados, com 
capacidade técnica e emocional para enfrentar os desafios constantes que caracterizam 
este início de século. A inserção na sociedade, isto é, a responsabilidade de cada um 
como cidadão é outra vertente que terá que integrar o curriculum escolar. Em Portugal 
existe um grande défice de cidadania, sendo este também, um dos motivos para a 
atitude/postura da maioria dos portugueses. 
 
A mudança da actual atitude de dependência dos pais (pelo menos das Associações 
representativas, que se reflecte, por exemplo, nas posições defendidas relativamente aos 
exames), que querem “proteger” os filhos até ao limite, dando-lhes, deste modo, a ideia 
de um mundo que não existe, acabará por ser mudada pelos próprios filhos, se nas 
escolas lhes for incutida e exigida disciplina e responsabilidade. Desta forma os filhos 
poderão contribuir para a mudança na mentalidade dos pais, tal como acontece, em 
muitos casos, ao nível das preocupações ecológicas. 
 
Mais do que continuar a lamentarmo-nos, é necessário que se comece, agora, a mudar o 
futuro. Apostar numa educação e formação de qualidade e exigente, faz, 
definitivamente, parte do rumo a tomar por Portugal para se afirmar como país. 
 
Assim, preconizam-se as seguintes recomendações: 
 

• A curto prazo – até 4 anos: 
• Apostar fortemente na formação de formadores/pedagogos. Uma das 

condições de melhoria da qualidade de ensino, passa por professores 
qualificados e preparados. Preconizam-se acções de implementação de 
formação de formadores obrigatória e contínua a todos os professores, numa 
primeira fase, dos quatro primeiros anos do ensino básico. A formação 
pedagógica é de extrema importância no ensino e exige um estudo 
permanente e uma constante actualização em métodos e meios. O Ministério 
da Educação deverá assegurar que aos professores do ensino particular sejam 
também ministradas acções de formação. 

• Preparar o caminho no sentido de, no curriculum escolar constarem quatro 
disciplinas obrigatórias: Português, Matemática, Educação Cívica e Inglês 
(logo no ensino básico). Os professores de Educação Cívica deverão ter 
preparação específica para poderem ministrar esta disciplina, de enorme 
importância para a formação dos futuros cidadãos. 

• Criar um Alto Comissário para a Cidadania, com os respectivos meios 
humanos e materiais, para preparar um Ano da Cidadania em Portugal, com 
o objectivo de sensibilizar a maior parte da população portuguesa para a 
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causa comum. É um grande e premente desafio para um país, onde a 
cidadania é uma prática pouco conhecida e valorizada. 

• Preparar (num prazo de um ano) e implementar (a partir do 2º ano) um 
programa de formação, com acções em diversos domínios, para os 
empresários das PME, estimulando-os a frequentar as acções de formação 
(não financiadas, pelo menos na totalidade) através de, por exemplo, 
benefícios fiscais ou prémios. Este programa deveria ser estudado e criado 
em estreita colaboração com as associações empresariais mais 
representativas e ter uma cobertura nacional e a devida e necessária 
divulgação. Este Programa deveria ser permanentemente monitorizado e, 
revisto de dois em dois anos. 

 
• A médio prazo – 5 a 16 anos: 

• Alargar a formação contínua de formadores/pedagogos a todos professores 
de todas as fases de ensino: básico, secundário e superior. 

D.1.5. Segurança 

A segurança numa perspectiva global, é outra das condições necessárias para que a 
reinvenção do turismo em Portugal tenha sucesso. E, mais uma vez, esta é uma área que 
é transversal a toda a actividade económica e social. 
 
Alguns dos factores que contribuem para a segurança e que é necessário que sejam 
efectivamente promovidos e incrementados no nosso país, são os seguintes: 

• Saúde: assistência médica e de enfermagem disponível em qualquer ponto do 
país (ou com meios facilmente deslocáveis a qualquer ponto do país), serviços 
hospitalares e centros de saúde com atendimento rápido e eficaz e bons 
profissionais. Numa fase de transição até se atingir os níveis desejados terá que 
haver acordos entre as várias entidades envolvidas no sector do turismo para que 
se garanta um nível de assistência minimamente aceitável aos turistas, ou que 
haja por parte destes a percepção que caso tenham problemas de saúde lhes 
serão prestados os devidos cuidados. 

• Segurança Pública: a segurança, lato senso, é obviamente importante para que 
os turistas possam usufruir de tudo o que o nosso país pode oferecer e, um dos 
factores que contribui para o seu regresso. O Euro 2004 demonstrou que 
Portugal e os portugueses podem, quando devidamente organizados e 
orientados, garantir segurança aos cidadãos que residem no país e aos que nos 
visitam. Só que essa postura não deve ser uma reacção a uma necessidade, neste 
caso a realização do Euro 2004, mas uma postura permanente. 

• Segurança Rodoviária: esta questão deverá ter uma atenção especial. Notícias 
recorrentes em que Portugal aparece nos primeiros lugares da lista de países com 
maior sinistralidade rodoviária não é seguramente uma boa imagem turística. Há 
pois que combater seriamente esse flagelo nacional, que passa muito pela 
educação, cívica nomeadamente, e uma fiscalização eficiente. 
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Um país onde as instituições públicas são eficientes e é passada essa imagem para o 
exterior, é também um factor de atracção de turistas, nomeadamente dos segmentos 
médio e alto, ou seja, os segmentos em que Portugal deve apostar a médio prazo. 
 
Uma condição revela-se fundamental para que as instituições funcionem e que os 
factores anteriormente mencionados, sejam facto corrente no nosso país: uma boa 
articulação entre a Administração Pública, os agentes económicos e a sociedade civil. 
Os objectivos deverão ser claros e assimilados por todos. Só deste modo os recursos 
humanos e materiais serão eficazmente aplicados e rentabilizados. 
 
Todas estas questões não se restringem somente à actividade turística. Em conjunto 
contribuem para que a actividade económica, em termos globais, se desenvolva de 
forma equilibrada. Não há pois forma de as evitar ou contornar se o objectivo for, 
efectivamente, o desenvolvimento de Portugal. 
 
Torna-se, assim, necessário proceder às seguintes acções num horizonte até 4 anos: 

• Realizar acções de sensibilização junto dos agentes económicos para a 
necessidade de cumprir a legislação em vigor sobre segurança, qualidade, etc., 
como condição necessária a uma oferta qualificada e numa imagem de destino 
seguro que resulte, a médio prazo, numa melhor e mais qualificada procura, ou 
seja, melhores turistas; 

• Promover acções eficazes de fiscalização do cumprimento da legislação em 
vigor, no que diz respeito à segurança dos estabelecimentos, à segurança 
alimentar, etc.. 

D.1.6. Turismo e Ambiente 

A gestão e preservação do Ambiente, envolvendo questões de limpeza, saneamento 
básico, paisagística, requalificação, preservação, implica uma acção fiscalizadora e 
normalizadora de Autarquias e Administração Central e, não menos importante, 
educação e consciencialização da população para os temas ambientais.  
 
Não podendo implodir urbanizações inteiras atentatórias da qualidade habitacional 
podemos contudo tê-las limpas, sem lixos, com os prédios preservados, as zonas 
pedonais arranjadas, com mais zonas públicas ajardinadas e tratadas. 
 
É imperativo zelar pelas condições de higiene dos estabelecimentos comerciais e pela 
fiscalização apertada às empresas poluidoras do ambiente, tal como a fiscalização 
efectiva aos veículos motorizados, tanto no que se refere ao ruído, como aos fumos 
expelidos. 
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Melhoria e preservação do ambiente são um desafio determinante, pois a sua 
consecução implica medidas e alterações de fundo, mexendo com vícios de gestão, 
comportamentos e interesses instalados. 
 
Assim, tal implica mexer na Lei das Finanças Locais e na forma de gerir as autarquias, 
quebrando a necessidade latente de ter de se autorizar mais construção para obter 
receitas. 
 
Uma vez formuladas e aprovadas as medidas, há que as comunicar de forma efectiva e 
zelar pela sua integral execução, com intensa actividade fiscalizadora. 
 
O povo português quando entende a justeza das medidas e vê os líderes políticos a 
cumprir o que prometeram, com exemplo e determinação, passa ele próprio a cumprir. 
 
 

D.2 ACÇÕES SECTORIAIS 
 
D.2.1  Fórum Empresarial para a Excelência e Cooperação no Turismo 

O desenvolvimento do turismo português está pendente da manutenção e crescimento 
de agentes económicos nacionais capazes de contrapor às grandes cadeias internacionais 
uma organização empresarial com dimensão e estrutura. Esta é a fórmula para evitar 
que a actividade turística em Portugal se transforme num mero fornecimento de mão-
de-obra, sendo o valor acrescentado e as mais valias absorvidas por cadeias 
internacionais ou por investimento estrangeiro. 

A criação de um fórum empresarial agregador dos principais grupos portugueses nas 
diversas áreas de intervenção turística – transportes, hotéis, diversão – tem como 
objectivos: 

- Coordenar entre os grandes investidores nacionais estratégias de 
desenvolvimento que permitam ganhar dimensão e outros factores de 
competitividade e promover Portugal; 

- Ter um papel activo no Conselho Estratégico para o Turismo, numa perspectiva 
de envolvimento e articulação internacional. 

O envolvimento deste órgão consultivo na definição da política de turismo nacional, 
permite ligar os grandes agentes económicos portugueses aos interesses nacionais, da 
mesma forma que lhes permitirá um melhor acesso às cúpulas governativas no sentido 
do apoio diplomático às suas opções estratégicas de investimentos turísticos 
internacionais. 
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Por outro lado, e uma vez que estarão envolvidos os grandes investidores nacionais, 
podem ser articuladas estratégias de cooperação, que de outra forma se revelariam 
demasiado onerosos para cada um de per si. 

Desta forma, este núcleo de empresários, terá como atribuições: 

▪ Contribuir para a definição das estratégias e políticas de médio e longo prazo, 
capazes de resistir a alternâncias no poder político; 

▪ Manter uma estrutura coordenadora permanente; 
▪ Fomentar a articulação e trabalho em parceria com outros sectores/áreas da 

economia nacional: Ordenamento, Ambiente, Cultura e Património, 
Transportes (Ferroviário, marítimo, Terrestre); 

▪ Elaborar projectos e promover acções estratégicas tendentes à 
redimensionalização e desenvolvimento dos seus membros, numa lógica de 
cooperação, com o objectivo de ganhar massa crítica e melhores condições de 
competitividade; 

▪ Criar parcerias internacionais dando dimensão ao destino Portugal. 

D.2.2. Promoção  

O planeamento estratégico na política de turismo deve contemplar algumas proposições 
básicas numa perspectiva macro-económica e de interesse nacional, nomeadamente: 

• Identificar e dimensionar a procura de um ou mais segmentos de mercado 
em determinado espaço de tempo; 

• Definir as motivações da procura que se constituam em portfólios de 
homogeneização daquelas que permitam segmentar a procura e em 
consequência, estruturar a oferta em termos macroeconómicos 
determinados pelas expectativas dos turistas; 

• Elaborar as linhas orientadoras da política nacional e de planeamento que 
assegurem qualidade e disponibilidade dos serviços oferecidos; 

• Divulgar a oferta turística junto dos vários mercados – alvo; 
• Disponibilização da oferta em canais de distribuição que facilitem a 

aquisição em locais e momentos convenientes ao consumidor. 

Para a correcta definição de uma estratégia promocional, há que entender o processo de 
decisão de escolha do destino, o qual pode ser subdividido em quatro passos: 

 

 

 
3. Escolha do destino 4. Realização da viagem e

avaliação do destino

1. Reconhecimento das
          motivações

2. Procura do destino
       turístico
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A complexidade dos factores que influenciam as motivações e determinam a escolha do 
destino podem ser resumidas da seguinte forma: 

Mc Intosh Hudman Schmol
. Fisicas . Saúde . Sociais
. Culturais . Curiosidade . Cultura
. Relacionamento . Desportos . Descanso
. Status . Lazer . Lazer
. Lazer . Visitar amigos . Aventura

. Religião . Saúde

. Negócios

*  Tecnologia
*  Desenvolvimento e Inovação
*  Ciência
*  Ambiente

Numa perspectiva de Longo Prazo podemos acrescentar

MOTIVAÇÕES PARA VIAJAR
AUTORES

 

Por outro lado, os estudos da OMT apontam para uma significativa alteração na 
composição do posicionamento dos principais países emissores de turistas em 2020, 
nomeadamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Desta lista dos principais países emissores é de particular importância e o facto de 5 
países se encontrarem no espaço geográfico da U.E., existindo outros 2 países (China e 
Rússia) onde é possível, fazendo um trabalho de promoção da imagem de Portugal e do 
seu dinamismo atlântico, histórico e ambiental, motivar as gerações que viajarão a partir 
de 2010 a escolher o nosso país como um destino turístico de primeira motivação, no 
futuro a mais longo prazo. 

 Principais países emissores de turismo

Alemanha 163.5
Japão 141.5
EUA 123.3
China 100.0
UK   96.1
França   37.6
Holanda   35.4
Canadá   31.3
Rússia   30.5
Itália   29.7

(milhões de turistas)

Fonte: WTO Tourism 2020 vision
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Naturalmente que a Espanha e o Brasil continuarão a ser mercados de excelência dada a 
proximidade do primeiro e as afinidades linguísticas e culturais com o segundo. 

A aposta na qualificação do destino, na inovação tecnológica e científica, integradas 
numa política ambiental de grande rigor, constituem a chave de sucesso para o 
desenvolvimento do turismo como actividade económica, na captação de novos 
segmentos de mercado conglomerados por motivações afins. 

Como parte integrante da promoção do destino turístico, assume particular relevância a 
“marca Portugal”. Há que, a curto prazo, definir uma marca visual e verbal motivadora 
para o turista (externo e interno) e que, ao mesmo tempo, dinamize os portugueses para 
um projecto nacional de longo prazo. 

Tal como definiu Stuart Angres da Young & Rubicam “uma marca é um conjunto de 
promessas diferenciadas que vincula o destino turístico aos seus clientes” 

Assim, a concentração da mensagem de marca deverá colocar em evidência a 
excelência do destino e não o facto de este ser barato em relação aos seus directos 
concorrentes. A marca deverá definir o significado do destino turístico e a sua 
identidade no espaço e no tempo. 

O projecto marca deverá constituir-se como uma visão, um sentimento, uma 
sensibilidade capaz de capturar um significado subjacente. 

Na sua expressão visual, a marca deverá: 

- Ilustrar o destino por meio de desenhos; 
- Mostrar o significado por meio de imagens abstractas e simbólicas, 

incluindo os tipos de letras; 
- Transmitir o significado pelo movimento e pela transformação de 

objectos; 
- Desenvolver um conjunto de palavras que adquira um significado 

especial e que integrem o logo visual. 

Com base nestes conceitos uma marca deve ser formada tendo em consideração dois 
simples factores básicos: 

- O que o destino tem para vender e, 
- O que o turista quer comprar. 

São alguns exemplos de slogans de sucesso: 

  Grécia  - “Isto é Vida” 
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  Andaluzia - “Só há uma” 

  Austrália  - “Mais do que você imagina” 

  Califórnia - “Encontre-se aqui” 

  Hong-Kong - “A cidade mundial da Ásia” 

Em relação à construção de uma marca para Portugal, capaz de enfrentar os desafios da 
evolução das motivações futuras dos turistas e dos diversos segmentos em que se 
conglomeram, há que ter em conta diversos elementos: 

• A marca deve ter uma previsão de uso de longo prazo; 
• Ser genuína - autêntica e de aceitação nacional; 
• Despretensiosa - informal e acessível mas profissional; 
• Aberta - Grandes espaços, luminosidade e oceano; 
• Acessível - enfatizar o estilo de vida português; 
• Optimista - expectativa para o futuro, reflectindo inovação e atitudes positivas 

da população; 
• Humana - hospitalidade, segurança e genuinidade; 
• Orgulho - sentir paixão por Portugal. Entusiasmo e confiança. 

Para além de todos os elementos referidos, a marca visual e verbal deverá ser 
suficientemente flexível para permitir algumas adaptações em função do mercado a que 
se destina e ao público-alvo que se pretende atingir. 

A título de exemplo, apresentam-se algumas sugestões para o slogan de promoção de 
Portugal: 

Portugal - “ O modelo para os outros” 
Portugal - “ Onde a terra acaba e o mar começa” 
Portugal - “ Onde o futuro brilha” 
Portugal - “ A sua imaginação é o limite” 
Portugal - “The ultimate experience” 

As ideias chave propostas para a futura estratégia de promoção da imagem de 
Portugal no estrangeiro passam pelos seguintes aspectos: 

- estabelecer patamares temporais para concretizar a evolução da comunicação 
com os consumidores finais: 

o Nos próximos 10 anos ter em consideração o peso dos operadores 
turísticos; 

o Preparar a promoção via novas tecnologias para que este canal seja o 
principal captador de fluxos turísticos até 2015; 
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o Promoção nas escolas do destino Portugal nos principais países emissores 
de forma a garantir a apetência dos futuros consumidores em 2020; 

- manter altos níveis promocionais nos principais mercados emissores europeus: 
o Explorar, pela argumentação cultural, o principal e grande mercado 

emergente do mundo: China 
o Desenvolver o conceito de ultimate experience para o turista quando 

visita Portugal garantindo-lhe o respectivo value for money baseado na 
excelência do serviço prestado; 

o Associar a marca Portugal às melhores expectativas de diferenciação; 
o Construir um modelo articulado de economia cultura, ambiente, 

investigação científica e de turismo baseado na fonte natural mais rica e 
vasta de Portugal: o Oceano; 

o Manter o conceito de país do sol (diversão e “dolce vitta”) em associação 
com o oceano, em que este último conceito nos transporta para o futuro 
em termos de desenvolvimento, de modernização e tecnologia de ponta. 

Em termos organizacionais, e no âmbito do modelo de parceria público-privada em que 
deverá basear a futura estratégia de promoção turística, há que focar a acção externa e 
interna, nomeadamente no apoio aos agentes económicos que actuam nos diversos 
mercados emissores, através da rede diplomática e de representação externa, bem como 
da recolha de dados sobre a nossa concorrência e respectiva transmissão ao proposto 
Instituto de Investigação Tecnológica para o Turismo para tratamento e reavaliação de 
oportunidades. 

D.2.3. Política de Transporte Aéreo 

Partindo do pressuposto que o turismo é uma das formas de utilização de espaço para 
preencher tempos livres e sabendo que sócio-demograficamente vamos ter um maior 
número de pessoas com um maior número de ocorrências ou de possibilidade de 
ocorrências para fazer turismo, os transportes assumem aqui um factor absolutamente 
essencial.  
 
Na Europa o transporte ferroviário, o TGV em particular, tem uma enorme relevância 
embora, em muitos destinos da Europa, o automóvel seja um meio alternativo muito 
utilizado.  
 
Se constatarmos a realidade do turismo em Portugal, e atendendo ao facto de que na 
óptica dos consumidores 95% são europeus, o que importa aqui determinar é a forma de 
deslocação dos europeus que procuram ou podem procurar Portugal. 
 
Há um peso significativo em termos de número de potenciais clientes (os espanhóis), 
que usam o automóvel como uma forma de visitar Portugal, sobretudo nas pequenas 
estadias, usando-o também em estadias maiores. 
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Contudo, nos designados short breaks, (viagens de curta duração, logo de curta/média 
distância) o TGV poderá vir a ter um grande relevo, pois vai possibilitar ir mais longe 
para angariar uma banda cada vez maior de turistas no mercado espanhol, não somente 
limitado como até ao presente, às zonas fronteiriças. O automóvel é um meio 
importante, mas, tal como o TGV, serve essencialmente o mercado espanhol. 
Remotamente poderá, no caso de haver alguma ligação concertada entre os caminhos de 
ferro espanhóis e franceses, trazer benefícios de algum mercado francês, sobretudo do 
Sul de França. 
 
Importa considerar o TGV para viagens que não ultrapassem muito as 3/4 horas o que 
limita o seu raio de acção praticamente ao interior da Península Ibérica, ou seja, 1200 
Km, (basicamente a distância de Barcelona como ponto mais Leste da Península Ibérica 
em relação a Portugal). 
 
Por outro lado, as novas formas de viajar, sobretudo os short breaks, utilizarão 
tipicamente como meio de transporte, o avião. 
 
No entanto, o tema do transporte aéreo na relação intra-ibérica não será muito 
importante, nomeadamente no curto prazo, pela falta de dimensão que propicie o 
aparecimento de low cost carriers que operem na zona da Península Ibérica ou só numa 
lógica intra-ibérica. 
 
As convencionais companhias aéreas dos anos 70 e 80, muitas delas chamadas 
companhias de bandeira, eram verdadeiros gigantes do ponto de vista de dimensão e de 
estrutura, operando de uma forma descoordenada as pequenas e as longas rotas, ou seja, 
operavam desde o pequeno e o médio curso até ao longo curso.  
 
Começa-se a perceber uma nova forma de organização com a emergência dos low cost 
carriers, que no fundo acabaram por passar a mensagem de que tudo quanto é pequeno 
curso, eventualmente médio curso, em zonas de tráfego de grande densidade, serão 
operados e ocupados pelos low cost carriers. 
 
Com esta mudança da forma de organização e com o aparecimento do conceito de hubs, 
algumas companhias aéreas perceberam que não podiam operar ou não tinham grandes 
condições de concorrer com os low cost carriers nessas zonas de curto/médio curso, 
mas tinham que focar a sua atenção sobretudo no longo curso. 
 
Caso exemplar desta nova realidade é o da British Airways que praticamente não tem 
operação, neste momento, dentro do Reino Unido e que opera o seu hub em Londres 
nos aeroportos de Gatwick e Heathrow, constituindo basicamente uma zona onde 
feeders de tráfego europeu vão deixar tráfego para que a BA o possa transportar para 
todo o mundo. 
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Com o aparecimento dos low cost carriers há uma reorganização e uma arrumação da 
forma como o transporte aéreo é operado na Europa. Como a designação indica, 
começaram a eliminar uma série de custos operativos que as companhias aéreas de 
maior porte de uma forma híbrida iam mantendo, para operarem, de facto, só aquilo que 
é suposto que este tipo de transporte faça: transportar os passageiros de um ponto para o 
outro. 
 
Assim, eliminaram o catering, serviço de bordo, etc. que numa viagem de 45 minutos a 
duas horas são irrelevantes para os passageiros, mas que são responsáveis por custos 
elevados.  
 
A redução do preço do transporte aéreo provocou o aumento de pessoas a viajar de 
avião e ao fazê-lo, viabilizou este novo segmento tão importante do turismo que são os 
short breaks, tornando alguns destinos mais acessíveis e incentivando a procura de 
outros. 
 
No espaço temporal do primeiro quartel do século XXI, prevê-se que a forma como os 
europeus se irão deslocar, seja semelhante ao modo como os americanos se deslocam 
nos dias de hoje. 
 
É natural que este segmento do short break com todos os sub-segmentos ou motivações 
que neles estão encerrados, como seja o turismo cultural, desportivo, urbano, etc. 
possam de facto induzir a um crescente aumento do número de turistas na própria 
Europa e desde logo, também, em Portugal.  
 
Portugal como país periférico, depende claramente do transporte aéreo, o que levanta 
uma questão importantíssima, que tem sido muito discutida nos últimos anos pelos 
empresários do sector do turismo, que é a falta de coordenação entre uma política 
nacional de turismo e uma política nacional de transporte aéreo. 

 
A coordenação de uma política nacional de transporte aéreo com uma política de 
turismo determina que terá de haver um entendimento para um conceito novo de 
“transporte de base turística”, que é diferente do conceito de transporte público que 
pode e deve continuar a ser coordenado pela Secretaria de Estado dos Transportes no 
âmbito do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações e os conceitos de 
transporte de base turística, como seja, marcadamente o transporte aéreo, o qual deverá 
ser tutelado pelo Ministério do Turismo. O transporte ferroviário, nomeadamente a 
política relativa ao TGV, deveria também estar articulada com a estratégia e políticas de 
turismo. 
 
Esta coordenação deve ser feita, do ponto de vista funcional da organização, pelo 
próprio Governo e que dessa coordenação resulte uma inequívoca política de transporte 
aéreo nacional, que por um lado preserve a soberania nacional, e que por outro lado 
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esteja focada na defesa dos interesses turísticos portugueses de forma a atenuar o facto 
de sermos geograficamente periféricos.  
 
D.2.4. Conta Satélite do Turismo de Portugal 
 
A CST é um instrumento absolutamente necessário para se conhecer a efectiva 
importância do turismo como actividade económica. Portugal, país onde o turismo 
ganhou um peso crescente nas últimas décadas e que considera o sector do turismo 
como estratégico para o desenvolvimento económico e social, deverá dar prioridade à 
construção e implementação da CST. Na sua construção/criação devem estar envolvidos 
não só os organismos públicos, mas também os representantes do sector privado, aquele 
que produz e que deverá ser um dos principais interessados na implementação e criação 
da CST. 
 
As organizações empresariais do sector deverão ter capacidade de se constituir como 
parceiros neste processo, contribuindo para que os objectivos definidos com a criação 
da CST sejam efectivamente alcançados no nosso país. 
 
Muita informação terá que ser fornecida pelas empresas do sector, sendo pois 
conveniente que as empresas, nomeadamente as PME (que constituem o grosso do 
tecido empresarial) sejam parte activa deste processo. A qualidade da informação que é 
tratada é de extrema importância e, muitas vezes, as PME nacionais, devido à sua frágil 
estrutura de gestão/organização, não fornecem de todo a informação, ou fornecem sem a 
qualidade requerida. 
 
Por outro lado, a informação estatística obtida deve ser disponibilizada a todos os 
agentes económicos sem restrições, ou seja, de fácil acesso e de forma gratuita. 
 
Assim, preconizam-se as seguintes recomendações de curto prazo: 

• A criação da CST em Portugal deve ser considerada uma das prioridades 
para o sector: não é possível que o turismo seja considerado desígnio 
nacional e, simultaneamente, não se possa quantificar os efeitos do turismo 
na economia, em articulação com as Contas Nacionais. As orientações 
estratégicas terão que estar devidamente fundamentadas. Os organismos 
públicos envolvidos devem estar dotados dos meios humanos necessários 
para levar a cabo esta tarefa, sem que ocorram mais atrasos.  

 Por outro lado, havendo países fortemente envolvidos e apostados 
na criação das suas CST, e em fases mais avançadas, caso da 
vizinha Espanha, não é conveniente que Portugal se atrase.  

 Foram recentemente publicadas (meados de Março de 2005), as 
primeiras estimativas, dados (provisórios), mas apenas para 
algumas componentes da CST de Portugal para 2000. 
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• É absolutamente necessário, que haja estreita articulação entre o grupo 
de trabalho envolvido na criação da CST em Portugal e os representantes 
do sector privado. Por seu turno, terá que existir da parte destes empenho 
e consciência da importância e necessidade de criar uma CST fiável e 
que reflicta a realidade económica portuguesa. 

 
• É recomendável a realização de acções de sensibilização sobre este tema, 

ou mesmo a criação de benefícios/incentivos para as empresas – PME – 
que mais contribuírem para o processo. Terá que se trabalhar de forma 
continuada para eliminar uma característica comum na mentalidade de 
muitos portugueses: a desconfiança, que na maior parte dos casos, deriva 
da ignorância. Este tipo de atitude constitui um verdadeiro 
constrangimento e obstáculo ao desenvolvimento. Fomentar a mudança 
de atitudes exige um trabalho contínuo e persistente que, possivelmente e 
consoante os resultados, poder-se-á prolongar para além de 2008. 
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ANEXO A - LEGISLAÇÃO TURÍSTICA - PRESENTE E 
FUTURO 
 
Regime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos Empreendimentos 
Turísticos 
 
O Regime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 
55/2002, de 11 de Março, é considerado por algumas pessoas, a nosso ver injustamente, 
como sendo o responsável directo pelo atraso no processo de licenciamento destes 
empreendimentos, devido ao elevado número de entidades envolvidas no processo, ao 
número excessivo de procedimentos administrativos, e ao rigor dos seus regulamentos 
(estabelecimentos hoteleiros, meios complementares de alojamento turístico, parques de 
campismo e conjuntos turísticos). 
 
De facto, os prazos previstos nesse diploma para a aprovação do projecto de 
arquitectura, para a emissão do alvará de licença ou autorização de construção e para a 
emissão do alvará de licença ou autorização de utilização turística, não são, ao contrário 
do que é referido, em particular pelos empresários do sector, demasiado longos, como 
tentaremos demonstrar. 
 
Por outro lado, quer este diploma, quer o Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, em cima do qual o primeiro se encontra “construído”, prevêem não só um 
conjunto de procedimentos que, a ser adoptados, permitirão tornar mais célere o 
procedimento de licenciamento ou de autorização, como contêm um conjunto de 
preceitos que permitem aos promotores reagir perante o silêncio da Administração. 
 
Sem prejuízo no referido supra, é nosso entendimento que o Regime Jurídico da 
Instalação e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, não podem ser 
dissociados do entorno legislativo existente nesta matéria, nomeadamente do ramo do 
direito conhecido por “Direito do Urbanismo”. 
 
De facto o atraso no licenciamento ou autorização da construção de empreendimentos 
turísticos não resulta directamente da legislação específica do sector do turismo, mas 
antes das normas legais sobre a utilização do solo, dos instrumentos de gestão territorial 
e dos sistemas e instrumentos de execução desses planos, a saber: 
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Normas Legais sobre a utilização do Solo 
 
 Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de 
Dezembro, e pelo Decreto-Lei nº 278/95, de 25 de Outubro; 

 Disciplina Jurídica da Reserva Ecológica Nacional (REN), aprovada pelo Decreto-
Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado, sucessivamente, pelos Decretos-Leis n.os 
316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 de Outubro, 79/95, de 20 de Abril, e 
203/2002, de 1 de Outubro; 

 Regime Jurídico da Rede Nacional de Áreas Protegidas: aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 19/93, de 23 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/97, de 16 de Agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 221/2002, de 22 
de Outubro; 

 Regime das Zonas Especiais de Conservação e das Zonas de Protecção Especial: 
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de Abril; 

 Disciplina da Ocupação, Uso e Transformação da Faixa Costeira: aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 302/90, de 26 de Setembro; 

 Regime das Áreas Florestais: Aprovado pela Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto (Lei de 
Bases da Política Florestal); e pelos Decretos-Leis n.os 139/88, de 22 de Abril, 
180/89, de 30 de Maio, e 327/90, de 22 de Abril, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de 
Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro (áreas florestais percorridas 
por incêndios); 

 Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública: Código das 
Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro; e pelo Decreto-Lei 
nº 181/70, de 28 de Abril; 

 Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 Maio, rectificado pelo  Decreto-Lei n.º 7/D/2000 de 30 
de Junho, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 71/2001 de 26 de Fevereiro e pelo 
Decreto-Lei n.º 69/2003 de 10 Abril. 

 
Instrumentos de Gestão Territoria1 

 
 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de 
Dezembro; pelo Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro; e ainda pelo Decreto-
Lei nº 364/98, de 21 de Novembro; 

 Regime de "caducidade" de licenças e aprovações urbanísticas incompatíveis com 
as disposições de um superveniente Plano Regional de Ordenamento do Território 
(PROT): aprovado pelo Decreto-Lei nº 351/93, de 7 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 
61/95, de 7 de Abril; 

 Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC): Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
309/93, de 2 de Setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 218/94, de 20 de 
Agosto, 151/95, de 24 de Junho, e 113/97, de 10 de Maio. 
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Direito e Política dos Solos 
 
 Lei dos Solos: Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 313/80, de 19 de Agosto; 
 Direito de Preferência Urbanística: artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro; artigos 27.º e 28.º da Lei dos Solos; e Decreto n.º 862//76, de 22 de 
Dezembro. 

 
Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos 

 
 Programação e Sistemas de Execução dos Planos: artigos 16º e 17º da Lei nº 48/98, 

de 11 de Agosto; e artigos 118.º a 125.º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 
Setembro; 

 Instrumentos de Execução dos Planos: artigos 126.º a 134.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro; 

 Expropriações por Utilidade Pública: Código das Expropriações (aprovado pela Lei 
n.º 168/99, de 18 de Setembro); Decreto-Lei n.º 125/2002, de 10 de Maio; 

 Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação: Lei n.º 110/99, de 3 de Agosto (lei 
de autorização legislativa); Lei n.º 13/2000, de 20 de Julho (suspende a vigência do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro); Lei n.º 30-A/2000, de 20 de Dezembro 
(autoriza o Governo a alterar o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro); e 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho; Portaria n.º 1105/2001, de 18 de Setembro; Portaria n.º 1106/2001, 
de 18 de Setembro; Portaria n.º 1107/2001, de 18 de Setembro; Portaria n.º 
1108/2001, de 18 de Setembro; Portaria n.º 1109/2001, de 19 de Setembro; Portaria 
n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; Portaria n.º 1111/2001, de 19 de Setembro; 
Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro; 

 Regulamento Geral das Edificações Urbanas: Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
38.382, de 7 de Agosto de 1951, alterado pelo Decreto-Lei n.º 650/75, de 18 de 
Novembro, pelo Decreto-Lei n.º 204/82, de 22 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 
185/83, de 9 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 172-H/86, de 30 de Junho e pelo 
Decreto-Lei n.º 310/90, de 1 de Outubro.  

 Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios: Aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 129/2002, de 11 de Maio; 

 Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios: 
Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99, de 6 de Fevereiro; 

 Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios: Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
118/98, de 7 de Maio; 

 Regime de Manutenção e Inspecção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas 
Mecânicas e Tapetes Rolantes: Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de 
Dezembro; 

 Processo de Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal: Lei n.º 911/95, de 2 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro, e pela Lei n.º 
64/2003, de 23 de Agosto; e pelo Decreto-Lei n.o 804/76, de 6 de Novembro.   
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 Associação da Administração com os Proprietários do Solo: artigos 22.º a 26.º da 
Lei dos Solos; Decreto n.º 15/77, de 18 de Fevereiro; e Decreto-Lei n.º 152/82, de 3 
de Maio; 

 Projectos de Arquitectura em Imóveis Classificados e Respectivas Zonas de 
Protecção: Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/88, de 16 de Junho. 

 
São de facto estes os diplomas responsáveis pela maioria dos atrasos na aprovação e 
concretização dos projectos de empreendimentos turísticos e não propriamente o 
Regime Jurídico da Instalação e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, como 
muita gente apregoa. 
 
Não podemos por isso analisar apenas a legislação do turismo dissociando-a desta 
realidade mais vasta que é o direito do urbanismo. 
 
Assim sendo, é nossa opinião que a fazer-se uma alteração profunda do regime 
aplicável à construção e utilização de empreendimentos turísticos a mesma deve ser 
feita no quadro de uma profunda reforma do direito do urbanismo, sob pena de não vir a 
produzir quaisquer efeitos práticos. 
 
De facto, actualmente os empreendimentos turísticos têm um regime em tudo idêntico 
ao regime aplicável a todas as demais obras particulares, cabendo às Câmaras 
Municipais o seu licenciamento ou autorização, facto que resultou não dum capricho de 
um qualquer Governo, mas duma Lei da Assembleia da República que transferiu para as 
câmaras municipais essa competência entre outras. 
 
No que às entidades exteriores ao município diz respeito, e no que concerne à  
aprovação do projecto de arquitectura, a legislação específica do turismo apenas 
introduz como novidade face ao regime geral a necessidade de serem consultadas 4 e 
apenas 4 entidades, a saber: 
 A DGT - Direcção-Geral do Turismo (artigo 15º); 
 As CCDR`S – Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (artigo 

19º); 
 As Autoridades de Saúde (Delegado Concelhio de Saúde ou Sub-Delegado 

Concelhio de Saúde (artigo 20º); 
 O SNBPT – Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (artigo 22º). 

 
O parecer da Direcção-Geral do Turismo destina-se a verificar os seguintes aspectos: 
a) A adequação do empreendimento turístico projectado ao uso pretendido; 
b) O cumprimento das normas estabelecidas no presente diploma e seus regulamentos; 
c) A apreciação da localização do empreendimento turístico, quando este não se situar 

numa área que nos termos de plano de urbanização, plano de pormenor ou licença 
ou autorização de loteamento em vigor,esteja expressamente afecta ao uso proposto. 
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Juntamente com o parecer, a Direcção-Geral do Turismo aprova o nome do 
empreendimento e, a título provisório, fixa a capacidade máxima e aprova a 
classificação que o mesmo pode atingir de acordo com o projecto apresentado. 
 
O parecer das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional destina-se a 
apreciar a localização do empreendimento turístico e a compatibilidade do projecto 
apresentado com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis. 
 
O parecer das Autoridades de Saúde destina-se a verificar o cumprimento das normas de 
higiene e saúde públicas previstas no Decreto-Lei nº 336/93, de 29 de Setembro. 
 
Finalmente o parecer do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, destina-se a 
verificar o cumprimento das regras de segurança contra riscos de incêndio constantes de 
regulamento aprovado pela Portaria nº 1063/97, de 21 de Outubro. 
 
As restantes entidades pronunciam-se em função de outras normas legais que não as do 
Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, em função da localização do 
empreendimento face às regras de utilização do solo supra referidas ou aos instrumentos 
de gestão do território aplicáveis. 
 
Importa ainda referir que, em sede de apresentação de projectos de especialidades, o 
Regime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos 
não obriga a consultar nenhuma entidade adicional, pelo que estes projectos cumprem 
os mesmos termos das restantes obras particulares. 
 
O referido a propósito dos empreendimentos turísticos, vale igualmente, com as 
necessárias adaptações, para o Regime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos 
Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural, das Casas de Natureza, e dos 
Estabelecimentos de Restauração e de Bebidas. 
 
O regime jurídico da urbanização e da edificação, aplicável aos empreendimentos 
turísticos, por força da remisão operado pelo nº 1 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 
167/97, de 4 de Julho, pretendeu introduzir um conjunto de mecanismos que pretendem 
tornar mais rápidos os procedimentos tendentes à realização de todas as operações 
urbanísticas. 
 
Aquele regime jurídico obedeceu, por isso a um propósito de simplificação legislativa, 
revogando dois regimes jurídicos distintos – o regime jurídico do licenciamento 
municipal de obras particulares e o regime jurídico das operações de loteamento e obras 
de urbanização – fundindo estes dois regimes jurídicos num único diploma por forma a 
ganhar em clareza e coerência dos respectivos regimes jurídicos, e evitar a dispersão e a 
duplicação desnecessárias de normas legais. 
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Este novo regime diverge essencialmente do regime anterior por fazer assentar a 
distinção das diferentes formas de procedimento não apenas na densidade de 
planeamento vigente na área de realização da operação urbanística mas também no tipo 
de operação a realizar. 
 
Na base destes dois critérios está a consideração de que a intensidade do controlo que 
administração municipal realiza preventivamente, pode e deve variar em função do grau 
de concretização da posição subjectiva do particular perante determinada pretensão. 
 
Assim, quando os parâmetros urbanísticos de uma pretensão já se encontram definidos 
em plano ou anterior acto da Administração, ou quando a mesma tenha escassa ou 
nenhuma relevância urbanística, o tradicional procedimento de licenciamento é 
substituído por um procedimento simplificado de autorização ou por um procedimento 
de mera comunicação prévia. 
 
O procedimento de licença não se distingue, no essencial, do modelo consagrado na 
legislação em vigor. 
 
O procedimento de autorização caracteriza-se pela dispensa de consultas a entidades 
estranhas ao município, bem como de apreciação dos projectos de arquitectura e das 
especialidades, os quais são apresentados em simultâneo com o requerimento inicial. 
 
Ao diminuir substancialmente a intensidade do controlo realizado preventivamente pela 
Administração, o procedimento de autorização envolve necessariamente uma maior 
responsabilização do requerente e dos autores dos respectivos projectos, pelo que tem 
como “contrapartida” um regime mais apertado de fiscalização. 
 
Deste modo, nenhuma obra sujeita a autorização pode ser utilizada sem que tenha, pelo 
menos uma vez, sido objecto de uma inspecção ou vistoria pelos fiscais municipais de 
obras, seja no decurso da sua execução, seja após a sua conclusão e como condição 
prévia da emissão da respectiva autorização de utilização. 
 
Também nos casos em que a realização de uma obra depende de mera comunicação 
prévia, a câmara municipal pode, através do seu presidente, determinar se a mesma se 
subsume ou não à previsão normativa que define a respectiva forma de procedimento, 
sujeitando-a, se for caso disso, a licenciamento ou autorização. 
 
Do mesmo modo, a dispensa de licença ou autorização não envolve a diminuição dos 
poderes de fiscalização, podendo a obra ser objecto de qualquer das medidas de tutela 
da legalidade urbanística previstas no diploma, para além da aplicação das sanções que 
ao caso couberem.  
 
No domínio da fiscalização a execução das operações urbanísticas estabelece uma 
distinção entre as acções de verificação do cumprimento das disposições legais e 
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regulamentares  aplicáveis e de repressão das infracções cometidas, distinguindo neste 
último caso as sanções propriamente ditas das medidas de tutela da legalidade 
urbanística. 
 
Em matéria de garantias, procede-se à alteração da função do deferimento tácito nas 
operações urbanísticas sujeitas a licenciamento, sem que daí advenha qualquer prejuízo 
para os direitos dos particulares. 
 
Com efeito, na sequência da revisão do artigo 268º da CRP propõe-se a substituição da 
intimação judicial para a emissão do alvará, pela intimação judicial para a prática de 
acto legalmente devido como instrumento privilegiado de protecção jurisdicional. 
 
Significa isto que deixa de ser necessário ficcionar a existência de um acto tácito de 
deferimento do projecto para permitir o recurso do requerente aos tribunais para 
obtenção de uma intimação judicial para a emissão do alvará. 
 
O particular pode agora recorrer aos tribunais no primeiro momento em que se verificar 
o silêncio da Administração, já não lhe sendo exigível que percorra todas as fases do 
procedimento com base em sucessivos actos de deferimento tácito, com os riscos daí 
inerentes. 
 
E, se o silêncio da Administração só se verificar no momento da emissão do alvará, o 
particular dispõe do mesmo mecanismo para obter uma intimação para a sua emissão. 
 
O deferimento tácito tem, assim, a função restrita às operações sujeitas a mera 
autorização, o que também é reflexo da maior concretização da posição jurídica do 
particular e da consequente menor intensidade do controlo prévio da sua actividade. 
 
Diferentemente do que acontece hoje, porém, nestes casos o particular fica dispensado 
de recorrer aos tribunais, podendo dar início à execução da sua operação urbanística 
sem a prévia emissão do respectivo alvará desde que se mostrem pagas as taxas 
urbanísticas devidas. 
 
Acontece porém que a grande maioria dos promotores turísticos, e imobiliários também, 
não utiliza esses mecanismos, que poderiam contribuir para diminuir em muito o tempo 
necessário à concretização dos empreendimentos turísticos. 
 
Para melhor perceber o processo subjacente à construção de empreendimentos 
turísticos, optámos por analisar em pormenor o processo de licenciamento da 
construção e o processo de autorização da utilização turística, por serem os 
procedimentos mais comuns. 
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Licenciamento da Construção de Empreendimentos Turísticos 
 
1. O procedimento de licenciamento de empreendimentos turísticos inicia-se através 

de requerimento escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal competente 
(n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro). 

2. Pode ser apresentado já instruído com todos os pareceres (favoráveis) das 
entidades exteriores ao município que se têm de pronunciar no âmbito do 
licenciamento da construção, requeridos previamente pelo requerente ao abrigo do 
disposto no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, ou, 

 O Presidente da Câmara Municipal promove as consultas que haja lugar em 
simultâneo no prazo de 10 dias a contar da data do requerimento inicial, ou no 
caso do Presidente da Câmara ter pedido ao promotor para corrigir ou completar o 
pedido, os 10 dias contam-se a partir do momento em que forem entregues os 
elementos em falta. 

 No prazo máximo de 10 dias a contar da recepção do processo as entidades 
exteriores ao município podem solicitar, por uma única vez, a apresentação de 
outros elementos que considerem indispensáveis à apreciação do pedido, dando 
desse facto conhecimento à Câmara Municipal (n.º 5 do artigo 19.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro). 

 No termo do prazo referido em 2.1 o interessado pode solicitar a passagem de 
certidão comprovativa da promoção das consultas devidas, a qual deverá ser 
emitida pela Câmara Municipal no prazo de 8 dias. 

 Se aquela certidão for negativa, o interessado pode promover directamente as 
consultas que não hajam sido realizadas ou pedir ao Tribunal Administrativo que 
intime a Câmara Municipal a fazê-lo, nos termos do artigo 112.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro). 

3.1 As entidades exteriores ao município que se devem pronunciar no âmbito do 
licenciamento de empreendimentos turísticos são: 
a) A Direcção Geral do Turismo (artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de 

Julho); 
b) A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho); 
c) As Autoridades de Saúde (artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho; 
d) O Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (artigo 22.º do Decreto-

Lei n.º 167/97, de 4 de Julho). 
3.2 As entidades exteriores ao município supra referidas têm 30 dias para emitir os 

respectivos pareceres (artigos 15.º, 19.º, 20.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 
de Julho); 

3.3 A não emissão de pareceres por essas entidades no prazo de 30 dias entende-se 
como pareceres favoráveis (artigos 15.º, 19.º, 20.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 
167/97, de 4 de Julho, e n.º 9 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro). 

4.1 A Câmara Municipal delibera sobre o projecto de arquitectura no prazo de 30 dias 
contado a partir: 
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a) Da data da recepção do pedido ou dos elementos solicitados para completar o 
pedido; 

b) Da data de recepção do último dos pareceres, autorizações ou aprovações 
emitidos pelas entidades exteriores ao município; 

c) Do termo do prazo para a recepção dos pareceres, autorizações ou aprovações, 
sempre que alguma das entidades não se pronuncie até essa data (alíneas a) a 
c) do n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro). 

4.2 O interessado deve requerer a aprovação dos projectos das especialidades 
necessários à execução da obra no prazo de seis meses a contar da notificação do 
acto que aprovou o projecto de arquitectura, caso não tenha apresentado tais 
projectos com o requerimento inicial. 

4.3 A falta da apresentação dos projectos das especialidades naquele prazo implica a 
caducidade do acto que aprovou o projecto de arquitectura. 

5. A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licenciamento das obras de 
edificação de empreendimentos turísticos no prazo de 45 dias (e emite a respectiva 
licença de construção) a contar: 
a) Da data da apresentação dos projectos de especialidades ou da data da 

aprovação do projecto de arquitectura, se o interessado os tiver apresentado 
juntamente com o requerimento inicial; ou 

b) Da data da recepção do último dos pareceres, autorizações ou aprovações 
emitidas pelas entidades consultadas sobre os projectos das especialidades; ou 
ainda 

c) Do termo do prazo para a recepção dos pareceres, autorizações ou aprovações, 
sempre que algumas das entidades consultadas não se pronuncie até àquela 
data. 

 
 

Quadro Síntese 
 
Hipótese A - Assim temos 10 dias para a Câmara Municipal promover as consultas 
junto das entidades exteriores ao município + 30 dias para as entidades exteriores ao 
município se pronunciarem + 30 dias para a Câmara Municipal aprovar o projecto de 
arquitectura + 45 dias para a emissão da licença de construção.7 
 
Hipótese B - Ou caso o promotor tenha consultado directamente as entidades exteriores 
ao município e entregue os respectivos pareceres à Câmara Municipal juntamente com o 
pedido de licenciamento temos 30 dias para a Câmara Municipal aprovar o projecto de 
arquitectura + 45 dias para a emissão da licença de construção.8 
 
                                                 
7 No pressuposto que os projectos de especialidade entram na data da notificação da aprovação do projecto de 
arquitectura, tendo no entanto os promotores 6 meses para apresentar aqueles projectos sob pena de caducidade da 
decisão que aprovou o projecto de arquitectura. 
8 No pressuposto que os projectos de especialidade entram na data da notificação da aprovação do projecto de 
arquitectura, tendo no entanto os promotores 6 meses para apresentar aqueles projectos sob pena de caducidade da 
decisão que aprovou o projecto de arquitectura. 
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9 

                                                 
9 No pressuposto que os projectos de especialidade entram na data da notificação da aprovação do projecto de 
arquitectura, tendo no entanto os promotores 6 meses para apresentar aqueles projectos sob pena de caducidade da 
decisão que aprovou o projecto de arquitectura 
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10 

                                                 
10 No pressuposto que os projectos de especialidade entram na data da notificação da aprovação do projecto de 
arquitectura, tendo no entanto os promotores 6 meses para apresentar aqueles projectos sob pena de caducidade da 
decisão que aprovou o projecto de arquitectura 
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1.1 Concluída a obra e equipado o empreendimento em condições de iniciar o seu 

funcionamento, o interessado deve requerer a concessão da licença ou da 
autorização de utilização turística dos edifícios novos, reconstruídos, ampliados ou 
alterados, ou das suas fracções autónomas (n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 
167/97, de 4 de Julho). 

1.2 A licença ou a autorização de utilização turística é sempre precedida da vistoria 
(n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho). 

1.3 A vistoria deve realizar-se no prazo de 30 dias a contar da data da apresentação do 
requerimento supra referido, e, sempre que possível, em data a acordar com o 
interessado (n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho); 

1.4 O prazo para deliberação sobre a concessão da licença/autorização de utilização 
turística é de 20 dias a contar da data da realização da vistoria, caso ela tenha sido 
favorável (alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro); 

1.5 Concedida a licença ou a autorização de utilização turística o titular requer ao 
presidente da câmara municipal a emissão do alvará que a titula, o qual deve ser 
emitido no prazo de 30 dias a contar da data da recepção do respectivo 
requerimento (n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho); 

1.6 O funcionamento dos empreendimentos turísticos depende apenas da titularidade 
do alvará de licença ou de autorização de utilização turística n.º 1 do artigo 28.º do 
Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho). 

 
Assim temos 30 dias para a realização da vistoria + 20 dias para a concessão da 
licença/autorização de utilização turística + 30 dias para ser emitido o respectivo alvará. 
 
Logo, no pior dos cenários, desde a apresentação do pedido para a realização da vistoria 
até à data de abertura ao público do empreendimento turístico, podem passar 80 dias. 
 
Podemos portanto concluir que, caso a lei seja cumprida, os períodos previstos para a 
emissão da licença de construção e da autorização de utilização turística não são assim 
tão longos. 
 
É evidente que o exercício efectuado parte do princípio que os processos estão 
correctamente instruídos e que quer a Câmara Municipal, quer as entidades exteriores 
ao município não precisam de pedir a entrega de elementos adicionais. 
 
Acontece porém que em muitos casos, por desconhecimento dos requisitos exigidos 
pela lei para a instrução dos processos, os mesmos acabam por sofrer atrasos, e, em 
casos limites pode o pedido ser liminarmente rejeitado. 
 
A este propósito importa ter presente, que quando a câmara municipal ou qualquer 
entidade exterior ao município contactar o promotor para que este corrija ou complete o 
pedido, o deve fazer uma única vez e no prazo de 15 dias a contar da entrega do pedido, 
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ficando no entanto interrompida a contagem dos prazos subsequentes até que o pedido 
seja corrigido ou completado. 
 
Acontece porém que na grande maioria dos casos as entidades exteriores ao município 
não cumprem os prazos legalmente estabelecidos, e as câmaras municipais que após ter 
terminado o prazo para aquelas entidades emitirem o seu parecer deveriam, nos termos 
legalmente estabelecidos, decidir sobre o pedido (pois o prazo para que esta o faça 
começa, na pior das hipóteses a contar do termo do prazo para a emissão daqueles 
pareceres), não o fazem, nuns casos por inércia, noutros por desconhecimento, noutros 
por falta de recursos humanos qualificados, e noutros ainda por motivos nem sempre 
claros e transparentes. 
 
É por isso nossa opinião que as autarquias locais, particularmente aquelas onde o sector 
do turismo é um dos principais sectores de actividade, deveriam promover cursos 
intensivos de formação de pessoal e alterar os procedimentos organizacionais internos, 
por forma a que os respectivos serviços tenham capacidade para dar resposta aos 
pedidos, nos prazos legalmente estabelecidos. 
 
E é também importante que quando as câmaras não cumpram esses prazos os 
promotores lancem mão dos mecanismos que a lei prevê para que estes reajam perante o 
silêncio da administração. 
 
Nesse sentido, assume particular importância o regime de garantia dos promotores 
perante o silêncio da administração, previsto nos artigos 111.º, 112.º e 113.º do Decreto-
Lei n.º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que por isso mesmo passamos a explicitar. 
 

 Decorridos os prazos fixados para a prática de qualquer acto especialmente 
regulado no presente diploma sem que o mesmo se mostre praticado, observa-se 
o seguinte: 

 
a) Tratando-se de acto que devesse ser praticado por qualquer órgão municipal 

no âmbito do procedimento de licenciamento, o interessado pode recorrer ao 
processo regulado no artigo 112.º; 

b) Tratando-se de acto que devesse ser praticado no âmbito do procedimento de 
autorização, considera-se tacitamente deferida a pretensão formulada, com 
as consequências referidas no artigo 113.º;  

c) Tratando-se de qualquer outro acto, considera-se tacitamente deferida a 
pretensão, com as consequências gerais.  
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Procedimento de Licenciamento 
 

 Tratando-se de acto que devesse ser praticado por qualquer órgão municipal no 
âmbito do procedimento de licenciamento pode o interessado pedir ao tribunal 
administrativo de círculo da área da sede da autoridade requerida a intimação da 
autoridade competente para proceder à prática do acto que se mostre devido. 

 O requerimento de intimação deve ser apresentado em duplicado e instruído com 
cópia do requerimento para a prática do acto devido.  

 A secretaria, logo que registe a entrada do requerimento, expede por via postal 
notificação à autoridade requerida, acompanhada do duplicado, para responder 
no prazo de 14 dias. 

 Junta a resposta ou decorrido o respectivo prazo, o processo vai com vista ao 
Ministério Público, por dois dias, e seguidamente é concluso ao juiz, para 
decidir no prazo de cinco dias.  

 Se não houver fundamento de rejeição, o requerimento só será indeferido 
quando a autoridade requerida faça prova da prática do acto devido até ao termo 
do prazo fixado para a resposta.  

 Na decisão, o juiz fixa prazo, não superior a 31 dias, para que a autoridade 
requerida pratique o acto devido. 

 O recurso da decisão tem efeito meramente devolutivo. 
 Decorrido o prazo fixado pelo tribunal sem que se mostre praticado o acto 

devido, o interessado pode prevalecer-se do disposto no artigo 113.º. 
 

Procedimento de Autorização 
 

 Tratando-se de acto que devesse ser praticado por qualquer órgão municipal no 
âmbito do procedimento de autorização o interessado pode iniciar e prosseguir a 
execução dos trabalhos de acordo com o requerimento apresentado, ou dar de 
imediato utilização à obra.  

 O início dos trabalhos ou da utilização depende do prévio pagamento das taxas 
que se mostrem devidas nos termos do presente diploma.  

 Quando a câmara municipal se recuse a liquidar ou a receber as taxas devidas, o 
interessado pode proceder ao depósito do respectivo montante em instituição de 
crédito à ordem da câmara municipal, ou, quando não esteja efectuada a 
liquidação, provar que se encontra garantido o seu pagamento mediante caução, 
por qualquer meio em direito admitido, por montante calculado nos termos do 
regulamento municipal.  

 A Câmara deve, para os efeitos previstos no ponto anterior, afixar nos serviços 
de tesouraria o número e a instituição bancária em que a mesma tenha conta e 
onde seja possível efectuar o depósito, bem como a indicação do regulamento 
municipal no qual se encontram previstas as taxas. 

 Caso a Câmara municipal não efectue a liquidação da taxa devida nem dê 
cumprimento ao disposto no número anterior, o interessado pode iniciar os 
trabalhos ou dar de imediato utilização à obra, dando desse facto conhecimento à 
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câmara municipal e requerendo ao tribunal administrativo de círculo da área da 
sede da autarquia que intime esta a emitir o alvará de licença ou autorização de 
utilização.  

 A certidão da sentença transitada em julgado que haja intimado à emissão do 
alvará de licença ou autorização de utilização substitui, para todos os efeitos 
legais, o alvará não emitido.  

 Nessas situações a obra não pode ser embargada por qualquer autoridade 
administrativa com fundamento na falta de licença ou autorização. 

 
 
Quanto aos diplomas regulamentares, importa referir que muitas vezes os mesmos são 
acusados de ser excessivamente regulamentadores, o que em certos casos até pode ser 
verdade, sobretudo em virtude do facto da Direcção-Geral do Turismo não utilizar uma 
ferramenta neles prevista para ultrapassar alguns constrangimentos que é a figura da 
dispensa de requisitos, que se utilizada com rigor e parcimónia, poderia ser um 
importante factor de flexibilização da legislação. 
 
Sem prejuízo do referido supra, é nosso entendimento que se Portugal tem hoje uma 
qualidade na oferta de serviços de alojamento turística, em muitos segmentos, muito 
superior à media europeia e mundial, é graças aos padrões de exigência regulamentar 
que desde sempre nortearam a legislação portuguesa no que ao turismo diz respeito, 
pelo que qualquer alteração com o propósito de simplificar estes requisitos tem de ser 
feita com muito cuidado, sob pena de poder ficar comprometida irremediavelmente a 
qualidade média da oferta turística. 
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ANEXO B - ESTUDO DE DIREITO COMPARADO ENTRE 
OS REGIMES JURÍDICOS ESPANHOL, FRANCÊS E 
PORTUGUÊS EM MATÉRIA DE ALOJAMENTO 
TURÍSTICO 

 
1. O REGIME JURÍDICO DO ALOJAMENTO TURÍSTICO EM ESPANHA 
 
O Regime Jurídico espanhol em matéria de alojamento turístico é muito diferente do 
regime existente em Portugal e, por isso, não é fácil fazer comparações entre eles. 
 
Desde logo, porque esse regime jurídico é, desde logo, condicionado pela organização 
política e administrativa do Estado e do Território. 
 
De facto, as competência que durante muitos anos foram exercidas em Espanha pelos 
organismos do Estado que tutelavam o sector do turismo, foram progressivamente 
transferidas para as Comunidades Autónomas, permitindo às respectivas câmaras 
legislativas a possibilidade de adaptar as regras de carácter nacional às realidades 
regionais e mesmo locais, criando um corpo legislativos pouco uniforme, ao contrário 
do que acontece em Portugal Continental, situação que apenas tem paralelo na 
legislação portuguesa que regula o subsector do alojamento turístico, com o regime 
aplicável nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em que é permitido àquelas 
regiões adaptar os diploma oriundos do Governo Central à estrutura própria da 
administração regional autónoma e às especificidades regionais a introduzir por diploma 
regional adequado.  
 
Diferente é também a forma de sistematização legal das diferentes formas de 
alojamento turístico nos dois países. 
 
Em Portugal temos quatro tipos ou categorias de alojamento turístico classificado, a 
saber: 
 
• Os Empreendimentos Turísticos – regulados pelo Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de 

Julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2002, de 11 de Março); 
• Os Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural -  regulados pelo Decreto-Lei 

n.º 54/2002, de 11 de Março; 
• As Casas de Natureza – reguladas pelo Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2002, de 11 de Março); 
• Os Estabelecimentos de Hospedagem, designados por hospedarias e casas de 

hóspedes e por quartos particulares – cuja regulamentação cabe às autarquias locais 
(Regulamentos aprovados pelas Assembleias Municipais sobre proposta das 
Câmaras Municipais). 
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Em Espanha, também existem cinco tipos ou formas de alojamento turístico 
classificado, embora diferentes da legislação portuguesa, consolidos a nível nacional, 
embora com algumas especificidades regionais introduzidas pelas comunidades 
autonómicas, através de diplomas regionais, a saber: 
 
• Establecimientos Hoteleros; 
• Apartamentos Turísticos y otros alojamientos similares de carácter turístico; 
• Campamentos de Turismo; 
• Ciudades de Vacaciones; 
• Turismo Rural 
 
Existem ainda algumas especificidades regionais, a saber: 
 
• Hotel de Montaña: (Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia 

e na CCAA Valenciana; 
• Casas de Labranza: (Cantábria); 
• Balneários: (Cantábria, Cataluña) 
• Moteles: (Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia e Rioja e 

na CCAA Valenciana; 
• Hoteles de Congresos: (Canarias e em Murcia); 
• Hoteles Familiares: (Canarias e em Murcia); 
• Hoteles de Ciudad (Canárias); 
• Hoteles de Playa: (Cantábria, Cataluña, Murcia e Valencia); 
• Hoteles Monumento: (Cantábria, Cataluña, Murcia e Valencia); 
• Hotel Casino: (Cataluña); 
• Hotel Deportivo: (Cataluña); 
• Hotel Comercial: (Cataluña); 
• Hotel Aeropuerto: (Cataluña). 



 

SaeR - Abril 2005 - 215 

 
 

LEYS DE ORDENACION 
ANDALUCIA: 

Ley de Ordenación del Turismo de la Junta de Andalucía, Ley 12/1999 de 15 de 

diciembre. 

ARAGON: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Aragón, Ley 6/2003, de 27 de febrero 

ASTURIAS: 

• Ley de Ordenación del Turismo del Principado de Asturias, Ley 7/2001, de 22 de 

junio 

BALEARES: 

• Ley de Ordenación del Turismo de las Islas Baleares, Ley 2/1999, de 24 de marzo  

• Ley sobre el Impuesto sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento 

en Baleares, Ley 7/2001 de 23 de Abril  

• Ley de Ordenación del Turismo de las Islas Baleares, Ley 9/2002, de 12 de 

diciembre, para la modificación de la Ley 2/ 1999, de 24 de marzo.  

CANARIAS: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, Ley 7/1995, de 6 de abril  

• Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, Ley 7/1997, de 4 de julio, de 

modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril.  

 Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, Ley 5/1999, de 15 de Marzo 

modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril.  

 Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se acuerda la formulación de las 

Directices de Ordenacion General y del Turismo de Canarias.  

 Decreto 127/2001, de 5 de junio, por el que se regulan las Directrices de 

Ordenación.  

 Ley 6/2001, de 23 de Julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del 

territorio y del turismo de Canarias.  
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 Ley 19/2003, de 14 de Abril, por la que se aprueban las Directrices de 

Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

(La Disposición Adicional Tercera modifica varios artículos de de la Ley 

7/1995)  

• Corrección de errores de la Ley 19/2003. 

CANTABRIA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Cantabria, Ley 5/1999, de 24 de Marzo 

CATALUÑA: 

• Ley de Turismo de Cataluña, Ley 13/2002 de 21 de Junio 

CASTILLA-LA MANCHA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Castilla - La Mancha, Ley  8/1999 de 26 de 

Mayo 

CASTILLA Y LEON: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Castilla y León, Ley 10/1997, de 19 de 

Diciembre 

EXTREMADURA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Extremadura, Ley 2/1997 de 20 de Marzo 

GALICIA: 

• Ley de Ordenación de Turismo de Galicia, Ley 9/1997 de 21 de Agosto  

• Ley 10/2004, del 2 de Noviembre, de modificación de la Ley 9/1997 de 21 de 

Agosto, de ordenación y promoción del turismo en Galicia.  

LA RIOJA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de La Rioja, 2/2001, de 31 de Mayo  

• Decreto 111/2003, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 Mayo, de Turismo de La Rioja  

MADRID: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Madrid, Ley 1/1999 de 12 de Marzo  

• Ley de Ordenación del Turismo de Madrid, Ley 1/2003 de 11 de Febrero de 

modificación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo.  
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• Ley de Ordenación del Turismo de Madrid, Ley 8/1995 de 28 de Diciembre 

derogada por la Ley 1/1999.  

NAVARRA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Navarra, Ley Foral 7/2003 de 14 de Febrero 

MURCIA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de la Región de Murcia, 11/1997, de 12 de 

Diciembre 

PAIS VASCO: 

• Ley de Ordenación del Turismo del País Vasco, 6/1994, de 16 de Marzo 

VALENCIA: 

• Ley de Ordenación del Turismo de Valencia, Ley 3/1998, de 21 de Mayo  

• Decreto 71/2000, de 22 de Mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento Regulador de los Convenios Previstos en la Ley 3/1998, de 21 de 

Mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana  

 

LEYES DE DISCIPLINA TURISTICA 

 

NORMATIVA ESTATAL 

• Decreto 1945/83, de 22 de Junio, regulador de las infracciones y sanciones en 

materia de defensa de los consumidores y usuarios. 

• Ley 26/84, de 19 de Julio, de defensa de los consumidores y usuarios 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

ANDALUCIA: 

• Ley 3/86, de 19 de Abril, de inspección y régimen sancionador en materia de 

turismo, derogada por la Ley 12/1999, de 15 de Diciembre. 

• Decreto 144/2003, de 3 de Junio, de la inspección de turismo, deroga el Decreto 

95/95, de 4 de Abril, por el que se fijan los objetivos básicos que han de inspirar los 

planes de inspección turística y atribuye diversas competencias a la materia. 
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ARAGON: 

• Ley 5/93, de 29 de Marzo, de régimen de inspección y procedimiento en materia 

disciplinaria. 

ASTURIAS: 

• Ley 2/86, de 28 de Abril, de infracciones, sanciones y procedimiento sancionador en 

materia de empresas y actividades turísticas. 

BALEARES: 

• Ley 6/89, de 3 de Mayo, sobre regulación de la función inspectora y sancionadora. 

• Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

CANARIAS: 

• Decreto 190/96, de 1 de Agosto, Procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora y de inspección.  

• Decreto 59/1997, de 30 de Abril, por el que se regulan las actividades turístico-

informativas. 

CANTABRIA: 

• Ley 1/92, de 11 de Febrero de inspección y régimen sancionador en materia de 

turismo. 

CASTILLA-LA MANCHA: 

• Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de ordenación del Turismo, deroga la Ley 2/1992, de 

10 de Diciembre, de Ordenación y Disciplina en materia turística. 

CASTILLA Y LEON: 

• Decreto 189/94, sobre procedimiento sancionador. 

CATALUÑA: 

• Decreto 206/1990, de 30 de Julio, sobre la inspección de disciplina de mercado y 

consumo. 

• Decreto 174/1990, de 3 de Julio, por el que se regula la capacidad sancionadora que 

prevee la Ley 1/1990, de 8 de Enero, de disciplina del mercaco y de defensa de los 

consumidores y de los usuarios. 
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• Decreto 52/1997, de 4 de Marzo, por el que se regula la capacidad sancionadora en 

materia turística.  

• Ley 1/90, de 8 de Enero de disciplina del mercado y defensa de los consumidores y 

usuarios. 

EXTREMADURA: 

• Decreto 12/85, por el que se regula el ejercicio de las competencias sancionadoras 

en materia turística asumidas por la Junta de Extremadura. 

GALICIA: 

• Ley 6/92, de 15 de Junio, sobre las competencias disciplinarias en materia de 

turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

• Decreto 40/2001, de 1 de Febrero, de refundición de la normativa en materia de 

inspección de turismo y órganos competentes en el procedimiento sancionador. 

LA RIOJA: 

• Ley 5/90, de 29 de Junio, de inspección, infracciones y sanciones en materia 

turística. 

MADRID: 

• Se incluye en su Ley de Ordenación del Turismo (ver legislación general del sector 

turístico.) 

MURCIA: 

• Ley 4/86, de 15 de Mayo, sobre inspección, sanciones y procedimientos en materia 

de turismo. 

NAVARRA: 

• Ley Foral 7/2003, de 14 de Febrero, de disciplina turística, deroga la Ley Foral 

14/1997, de 17 de noviembre, de disciplina turística. 

PAIS VASCO: 

• Se incluye en su Ley de Ordenación del Turismo (ver legislación general del sector 

turístico.) 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

• Ley 1/89, de 2 de Marzo de régimen de inspección y procedimiento de disciplina. 
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• Decreto 166/89, de 13 de Septiembre, reglamento de inspección y procedimiento en 

materia de turismo. 

• Decreto 206/1999, de 9 de Noviembre, del Gobierno Valenciano, Regulador de la 

Disciplina Turística.  

 

HOTELES 

 

NORMATIVA ESTATAL 

• Orden de 19 de Junio de 1968, por la que se dictan normas sobre la clasificación de 

los establecimientos hoteleros. 

• Decreto 3787/70, de 19 de Diciembre, sobre requisitos mínimos de infraestructura 

en alojamientos turísticos. 

• Orden de 15 de Septiembre de 1.978 sobre régimen de precios y reservas en 

alojamientos turísticos. 

• Orden Ministerial de 25 de septiembre de 1.979, sobre prevención de incendios. 

• Orden de 4 de Octubre de 1.979, sobre régimen de precios y reservas en 

alojamientos turísticos. 

• Real Decreto 1634/83, de 15 de junio, por el que se establecen las normas de 

clasificación de los establecimientos hoteleros. 

• Orden de 31 de Marzo de 1.980 de modificación de la anterior. 

• Real Decreto 2059/81, de 10 de Abril, por el que se aprueba la norma básica de 

edificación. 

• Real Decreto 1587/82, de 25 de Junio, por el que se modifica la norma anterior. 

• Real Decreto 2877/1982, de 15 de Octubre, de ordenación de apartamentos y 

viviendas vacacionales. 

• Orden de 14 de Febrero de 1.992, sobre libros-registro. 
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

ANDALUCIA: 

• Decreto 110/86, de 18 de Junio, sobre ordenación y clasificación de 

establecimientos hoteleros. 

• Decreto 14/90, de 30 de Enero sobre requisitos mínimos de infraestructura. 

• Decreto 47/2004, de 10 de Febrero, de establecimientos hoteleros. 

ARAGON: 

• Decreto 153/90, de 11 de Diciembre, reglamento que establece las normas de 

construcción e instalación para su clasificación. 

ASTURIAS: 

• Decreto 11/87, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la ordenación y 

clasificación de los establecimientos hoteleros. 

BALEARES: 

• Decreto 13/85, de 21 de Febrero, por el que se fijan nuevas medidas de seguridad de 

protección contra incendios en establecimientos turísticos. 

• Ley 7/88, de 1 de Junio, sobre medidas transitorias de Ordenación de 

establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos. 

• Decreto 40/89, de 31 de Marzo, sobre autorizaciones de apertura provisional de 

alojamientos. 

• Decreto 60/89, de 22 de Mayo, por el que se regula el procedimiento de 

autorizaciones. 

• Ley 3/90, de 30 de Mayo, por la que se regula el Plan de Modernización de 

Alojamiento Turístico. 

CANARIAS: 

• Decreto 149/86, de 9 de Octubre, de Ordenación de establecimientos hoteleros. 

• Orden de 10 de Diciembre de 1.986, sobre distintivos. 

• Orden de 23 de Septiembre de 1988, sobre el cambio de titularidad en la explotación 

de los establecimientos turísticos. 
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• Decreto 67/1996, de 18 de abril, del Reglamento regulador del Registro General de 

empresas, actividades y establecimientos turísticos. 

CANTABRIA: 

• Decreto 50/89, de 5 de Julio, sobre Ordenación y clasificación de establecimientos 

hoteleros. 

CASTILLA LA MANCHA: 

• Decreto 4/89, de 16 de Enero sobre Ordenación y clasificación de establecimientos 

hoteleros. 

• Decreto 4/92, por el se que se modifica el Decreto anterior. 

CASTILLA Y LEON: 

• Decreto 77/86, de 12 de Junio, por el que se dictan normas de clasificación de los 

establecimientos hoteleros. 

• Orden de 17 de Marzo de 1987, de la Consejería de Fomento, por la que se establece 

el procedimiento a seguir en los supuestos de solicitud de dispensa de requisitos 

mínimos exigibles para la clasificación de establecimientos hoteleros. 

• Orden de 29 de Febrero de 1988, de la Consejería de Fomento, por la que se 

establece el procedimiento a seguir y la documentación a presentar en los 

expedientes de apertura y clasificación o reclasificación de los alojamientos 

hoteleros. 

CATALUÑA: 

• Decreto 93/1986, de 20 de Marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos 

de infraestructura en los alojamientos turísticos. 

• Decreto 176/87, de 9 de Abril, de Clasificación de establecimientos y alojamientos 

turísticos. 

• Orden de 6 de Octubre de 1987 por la que se establecen requisitos técnicos y 

servicios mínimos. 

• Decreto 211/95, de 27 de Junio por el que se crea la modalidad de hospedería como 

establecimiento hotelero. 
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• Orden de 8 de Julio del 2003, por el cual se modifica la orden de 6 de Octubre   de 

1987. 

EXTREMADURA: 

• Decreto 78/86, de 16 de Diciembre, por el que se establece la Ordenación turística 

de establecimientos hoteleros. 

• Decreto 16/90, de 20 de Febrero, por el que se modifica el Decreto anterior. 

GALICIA: 

• Decreto  267 /1999, del 30 de Septiembre de 1999, por el que se establece la 

ordenación de los establecimientos hoteleros. 

LA RIOJA: 

• Decreto 28/89, de 12 de Mayo, sobre clasificación de los establecimientos hoteleros. 

• Decreto 111/2003, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de Mayo, de Turismo de la Rioja. (Título I, 

Capítulo I, artículos 22 a 70 y Disposiciones Transitorias 2ª y 3ª). 

MADRID: 

• Orden de 19 de Julio de 1968 por la que se dictan normas sobre clasificación de 

establecimientos hoteleros. 

• Decreto 120/85, de 5 de Diciembre, por el que se establecen normas para la 

autorización y clasificación de los establecimientos de hostelería. 

• Orden de 4 de Diciembre de 1.987 de desarrollo del Decreto 120/85 citado. 

• Orden 3501/1989, de 20 de Septiembre. de la Consejería de Economía  por la que se 

complementa e interpreta la orden de 4 de diciembre de 1987. 

• Decreto 159/2003, de 10 de Julio, de ordenación de establecimientos hoteleros de la 

comunidad de Madrid. 

MURCIA: 

• Decreto 29/87, de 14 de Mayo, sobre Ordenación y clasificación de establecimientos 

hoteleros. 

• Orden de 18 de Junio por el que se desarrolla el Decreto anterior. 

• Decreto 79/92, de 10 de Septiembre, de alojamientos turísticos en zona de interior. 
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• Orden de 30 de Marzo de 1.995, de medidas de protección contra incendios. 

NAVARRA: 

• Decreto Foral 48/94, de 21 de Febrero, de Ordenación de los establecimientos 

hoteleros. 

PAIS VASCO: 

• Le es de aplicación la normativa estatal. 

VALENCIA: 

• Decreto 73/1989, de 15 de Mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 

que se establecen los requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos 

turísticos 

• Decreto 153/93, de 17 de Agosto, Hostelería, cafés, bares y similares. 

Establecimientos hoteleros. 

• Decreto 19/1997, de 11 de Febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 

el régimen de precios y reservas en alojamientos turísticos. 

 
 

REGIMES REGULADORES DA ACTIVIDADE E DA OFERTA TURÍSTICA 
EM ESPANHA 

 
Ao contrário do que acontece em Portugal em que, com excepção do regime aplicável 
às Agências de Viagens e às Empresas de Animação Turística, no que respeita ao 
licenciamento da actividade turística, em Espanha existem diplomas que: 
 
• Regulam o exercício da actividade das empresas turísticas privadas, estando estas 

sujeitas a prévio licenciamento (Decreto de 14 de Janeiro de 1965); 
• Regulam a oferta turística (Decreto de 9 de Agosto de 1974); 
• Declaram quais os municípios que consideram “territórios de preferente uso 

turístico” (Decreto de 28 de Março de 1977); 
• Declaram algumas partes do território como “territórios de preferente uso turístico” 

(Ordem de 13 de Junho de 1980). 
 
Assim de acordo com o Decreto de 14 de Janeiro de 1965 (que aprova o estatuto 
regulador das empresas e actividades turísticas privadas, são consideradas empresas 
turísticas privadas: 
 
• Hotelaria; 
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• Alojamentos turísticos de carácter hoteleiro; 
• Agências de Viagens; 
• Agências de Informação Turística; 
• Restaurantes; 
• Quaisquer outras que prestem serviços directamente relacionados com o turismo e 

as que forem estabelecidas como tais em regulamento. 
 
Por actividades turísticas privadas, entende-se todas aquelas que directa ou 
indirectamente se relacionem ou possam intervir de forma predominante no sector do 
turismo, sempre que acompanhadas de prestação de serviços a turistas, tais como o 
transporte, venda de produtos de artesanato típicos, espectáculos, festivais, desportos e 
manifestações artísticas, culturais e recreativas e, especialmente, as profissões turísticas. 
 
Ainda de acordo com o supra referido diploma compete ao ministério que tutelar o 
sector do turismo, através dos seus órgãos: 
 
• Regular a constituição e o funcionamento das empresas turísticas, bem como tomas 

as medidas necessárias à regulação das diferentes actividades turísticas; 
• Autorizar a abertura e o encerramento dos estabelecimentos das empresas turísticas; 
• Fixar e modificar as classes e categorias de empresas turísticas; 
• Inspeccionar as empresas e as actividades turísticas; 
• Vigiar o cumprimento das regras que forem determinadas em matéria de preços; 
• Arbitrar as medidas adequadas ao fomento, protecção e recompensas das empresas e 

actividades turísticas; 
• Receber e analisar as reclamações que recaiam sobre as empresas ou actividades 

turísticas; 
• Impor as sanções a quem infringir as normas estabelecidas; 
• Resolver por via governativa os recursos que forem entrepostos de acordo com a 

legislação de direito administrativo; 
• Aprovam os nomes das empresas turísticas e dos respectivos estabelecimentos; 
• Confirmam o director da empresa ou estabelecimento. 
 
Nos dias de hoje, e como já foi anteriormente referidos, muitas dessas competências 
foram transferidas para as comunidades autónomas, cabendo-lhes hoje exercer grande 
parte dessas competências, nomeadamente autorizar a abertura e proceder à 
classificação dos estabelecimentos de alojamento turístico. 
 

 
REGIME DE CLASSIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM ESPANHA 

 
Ao contrário de que acontece em Portugal em que o processo tendente à classificação 
dos empreendimentos turísticos está integrado com o licenciamento camarário, em 
Espanha isso não acontece. 
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O artigo 8.º do Real Decreto de 14 de Janeiro de 1965, estabelece que é livre o exercício 
das actividades próprias das empresas turística, sem prejuízo de terem de ser cumpridos 
os requisitos regulamentares que em cada caso forem aplicáveis. 
 
Nesse sentido, em Espanha não existe um processo específico de licenciamento 
“camarário” de empreendimentos turísticos, sendo os mesmos licenciados como as 
demais obras particulares e sujeitos às mesmas regras, com excepção dos requisitos de 
classificação cuja verificação compete à Direcção-Geral de Empresas e Actividades 
Turísticas. 
 
Com esse objectivo os promotores deverão entregar na delegação de informação e 
turismo da província onde se localiza o estabelecimento, um conjunto de peças escritas 
e desenhadas que permitam atribuir ao estabelecimento um tipo, grupo e categoria a 
título provisório. 
 
Essa aprovação provisória do grupo, tipo e categoria deve ser emitida no prazo máximo 
de um mês a contar da apresentação completa da documentação,  podendo os 
interessados recorrer dessa decisão para a  Direcção-Geral de Empresas e Actividades 
Turísticas se não concordarem com a mesma. 
 
Decorrido um ano sobre a data da emissão da autorização provisória sem que tenha sido 
emitida autorização expressa de aprovação definitiva do grupo, tipo e categoria so 
estabelecimento, a Direcção-Geral de Empresas e Actividades Turísticas confirma essa 
classificação que passa a ser definitiva, podendo uma vez mais os interessados interpor 
recurso dessa decisão se não se conformarem com ela. 
 
Essa confirmação da classificação será meramente indicativa se os estabelecimentos 
estiverem simplesmente projectados e não tiverem dado entrada qualquer pedido de 
licenciamento dos mesmos. 
 
Os interessados poderão, a qualquer momento, solicitar à Direcção-Geral de Empresas e 
Actividades Turísticas, através da respectiva delegação provincial, a reclassificação do 
estabelecimento para uma classificação superior ou inferior. 
 
A legislação nacional espanhola não prevê qualquer tipo de procedimento 
administrativo tendente ao processo de abertura dos estabelecimentos hoteleiros bem 
como das restantes formas de alojamento turísticos classificado. 
 
Assim sendo o regime tendente à obtenção das licença de construção e da licença que 
permite a abertura ao público dos estabelecimento é da responsabilidade de cada uma 
das comunidades autónomas, devendo no entanto cumpridor os requisitos de 
classificação definidos a nível nacional, ainda que os mesmos possam ser dispensados 
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casos apresentem soluções compensatórias, estando as autoridades de cada comunidade 
dotadas de poder discricionário para o efeito. 
 
Não existe por isso um regime de licenciamento de empreendimentos turísticos a nível 
nacional em Espanha, mas antes um regime de licenciamento  por cada região ou 
comunidade autónoma, muitas vezes diferentes entre si, pelo que existe uma grande 
disparidade de critérios. 
 
A exemplo do que aconteceu em Portugal, também em Espanha se caminha no sentido 
da descentralização de competências, agora da administração regional, para a 
administração local, ou seja das comunidades autónomas para os respectivos 
municípios. 
 
Assim sendo, o regime espanhol relativamente ao português tem a vantagem de permitir 
às comunidades autónomas um maior grau de discricionariedade na apreciação dos 
projectos e dispõe de instrumentos de planeamento com incidência territorial que 
permitem uma descriminação positiva do sector do turismo, e que identificam com 
maior clareza os factores que condicionam a realização de investimentos neste sector.  
 
 
 

TIPOS E CATEGORIAS DE ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO 
TURÍSTICO EM ESPANHA 

 
A exemplo do que acontece em Portugal, também em Espanha existem requisitos 
mínimos dos diferentes tipos, grupos e categorias de estabelecimentos hoteleiros e não 
só. 
 
No caso específico dos estabelecimentos hoteleiros, estes compreendem os seguintes 
grupos e categorias: 
 
• Hotéis classificados de 1 a 5 estrelas; 
• Pensões e Hospedarias, classificadas de 1 a 3 estrelas; 
• Fondas – que são os estabelecimentos que não podem ser classificados noutros 

grupos; 
• Hotéis apartamentos de 1 a 5 estrelas; 
• Motéis de 1 a 3 estrelas. 
 
Paralelamente ao regime dos estabelecimentos hoteleiros, existem em Espanha outros 
regimes jurídicos aplicáveis a outros tantos tipos de alojamento turístico, a saber: 
 
• Apartamentos e bungalows turísticos (La Orden de 17 de Janeiro de 1967); 
• Apartamentos e Moradias de Férias (Real Decreto de 15 de Outubro de 1982); 
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• Parques de campismo (Orden de 28 de Julho de 1966 e o Real Decreto de 27 de 
Agosto de 1982); 

• Aldeamentos Turísticos, denominados ciudades de vacaciones (Orden de 28 de 
Outubro de 1968).  

• Turismo Rural (Lei 25/82, de 30 de Junho e Decreto 1400/1997, de 2 de Junho). 
 
O regime aplicável aos apartamentos turísticos em Espanha não é igual ao regime 
aplicável às moradias de férias.  
 
Os apartamentos turísticos necessitam de autorização administrativa prévia e têm de 
submeter-se ao regime de controle de garantias, enquanto as moradias de férias não o 
têm de fazer, tendo apenas de notificar o organismo competente que vai afectar o 
imóvel à exploração turística. 
 
Para obter essa autorização prévia, o proprietário da vivenda tem de entregar na 
entidade competente da comunidade autónoma: 
 
• Cópia do documento de identificação e do cartão de contribuinte; 
• Cópia do contrato celebrado entre o proprietário e a entidade responsável pela 

exploração turística; 
• Projectos de arquitectura, assinalando a distribuição das várias divisões; 
• Relação numerada das unidades de alojamento (quartos); 
• Comprovativo da aprovação do projecto de segurança contra riscos de incêndio pela 

entidade competente; 
• Identificação do director ou responsável do estabelecimento; 
• Documento a solicitar a categoria ou modalidade (classificação). 
 
 
2. O REGIME JURÍDICO DO ALOJAMENTO TURÍSTICO EM FRANÇA  
 
O regime jurídico francês em matéria de alojamento turístico, ao contrário do que 
acontece com o regime jurídico espanhol, tem algumas similitudes com o regime 
vigente em Portugal. 
 
Desde logo, em virtude do processo de licenciamento estar centralizado também nas 
câmaras municipais (préfecture) sem prejuízo das competências em matéria de 
classificação dependerem, como também acontece em Portugal, duma entidade da 
administração pública, a “Commission Départementale d’Action Touristique – CDAT”. 
 
No entanto, e ao contrário do que acontece em Portugal, em França o regime de 
licenciamento do alojamento turístico classificado varia substancialmente em função 
das diferentes modalidades de alojamento, cujo espectro é bastante mais vasto do que o 
português. 
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Em Portugal, como já foi referido, existem no essencial quatro modalidades de 
alojamento turístico classificado - empreendimentos turísticos, empreendimentos de 
turismo no espaço rural, casas de natureza, estabelecimentos de hospedagem e quartos 
particulares – que, com excepção dos último, são, no essencial muito semelhantes, isto 
sem prejuízo das particularidades de cada um, nomeadamente no que respeita às 
entidades exteriores ao município que são consultadas. 
 
Em França, tal não acontece, variando o regime aplicável em função das diferentes 
modalidades de alojamento. 
 
Assim, em França temos as seguintes modalidades de alojamento: 
 
• Hôtellerie – Résidences de Tourisme; 
• Villages de Vacances; 
• Villages Résidentiels de Tourisme; 
• Espace Rural; 
• Camping; 
• Immobilier de Loisirs (Direitos de Habitação Periódica); 
• Habitations Légères de Loisirs – Parcs – Résidences Mobiles ; 
• Meublés de Tourisme 
 
A que correspondem os seguintes regimes jurídicos: 
 

HÔTELLERIE – RÉSIDENCES DE TOURISME 
 

Autorisation d’exploitation  

• Loi n.° 96-603 du 5 juillet 1996 (J.O. du 6 juillet 1996) relative au développement et 
à la promotion du commerce et de l’artisanat, prévoit en son article 5 l‘obligation de 
soumettre désormais " les constructions nouvelles, les extensions ou les 
transformations d’immeubles existants entraînant la constitution d’établissements 
hôteliers d’une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région Ile-de-France et 
à 50 chambres dans cette dernière " à une autorisation d’exploitation commerciale 
délivrée par les commissions départementales d’équipement commercial (CDEC). 

• Décret n.° 96-1018 du 26 novembre 1996 (J.O. du 27 novembre 1996) relatif à 
l’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail et de 
certains établissements hôteliers et modifiant le décret n.° 93-306 du 9 mars 1993. 

• Arrêté du 15 janvier 1997 (J.O. du 19 janvier 1997) fixant le contenu de la demande 
d’autorisation d’exploitation des établissements hôteliers. 

• Circulaire n.° 97-24 du 25 février 1997 (B.O. n.° 6 du 10 avril 1997) relative à 
l’autorisation d’exploitation commerciale prévue par la loi d’orientation du 
commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973, modifiée par la loi du 5 juillet 
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1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.  
 

Classement  
 
• Décret n.° 66-371 du 13 juin 1966 (J.O. du 14 juin 1966) relatif au classement et 

aux prix des hôtels et restaurants.  
• Arrêté du 14 février 1986 (J.O. du 6 mars 1986), modifié par les arrêtés du 27 avril 

1988 (J.O. du 8 mai 1988), du 7 avril 1989 (J.O. du 27 avril 1989), du 10 avril 1991 
(J.O. du 18 avril 1991), du 18 juin 1992 (J.O. du 3 juillet 1992). fixant les normes de 
classement des hôtels et résidences de tourisme.  

• Circulaire du Ministre du tourisme du 19 avril 1989 concernant l'application de la 
réglementation du classement des hôtels et résidences de tourisme et le suivi 
statistique. 

 
VILLAGES DE VACANCES 

 
• Décret n.° 68-476 du 25 mai 1968 (J.O. du 30 mai 1968) relatif aux villages de 

vacances, modifié par : le décret n.° 69-571 du 12 juin 1969 (J.O. du 13 juin 1969), 
le décret n.° 75-1102 du 18 novembre 1975 (J.O. du 30 novembre 1975), et le décret 
n.° 77-759 du 7 juillet 1977 (J.O. du 10 juillet 1977). 

• Arrêté du 27 mars 1969 (J.O. du 4 avril 1969) relatif à l'agrément des villages de 
vacances, modifié par : l'arrêté du 12 juin 1969 (J.O. du 13 juin 1969), l'arrêté n.° 
25-929 du 12 décembre 1971 (B.O.S.P. n.° 21 du 22 décembre 1971) et par l'arrêté 
n.° 72-53/P du 17 octobre 1972 (B.O.S.P. n.° 18 du 18 octobre 1972). 

• Arrêté du 8 décembre 1982 (J.O. du 28 janvier 1983) relatif aux normes et à la 
procédure de classement des villages de vacances. 

 
VILLAGES RÉSIDENTIELS DE TOURISME 

 
• Décret n.° 2001-343 du 19 avril 2001 (J.O. du 21 avril 2001) pris pour l’application 

du d du 4.° de l’article 261 D du code général des impôts et relatif à l’imposition à 
la TVA des prestations d’hébergement fournies dans les villages résidentiels de 
tourisme.  

• Arrêté du 19 juillet 2001 (J.O. du 17 août 2001) fixant les normes de classement des 
locaux d’habitation meublés, des locaux et équipements communs et déterminant la 
procédure de classement des villages résidentiels de tourisme. 

• Arrêté du 3 novembre 2003 (J.O. du 15 novembre 2003) portant définition du 
modèle de panonceau signalant les villages résidentiels de tourisme.  

 
ESPACE RURAL 

 
• Voir le titre II (article 22-24) de la loi d'orientation pour l'aménagement et le 

 développement durable du territoire relatif aux Pays.  
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• Article 56 de la loi du 22 juillet 1983 (J.O. du 23 juillet 1983) relatif aux plans 
départementaux de randonnée.  

• Loi 95-95 du 1er février 1995 (J.O. du 2 février 1995) de modernisation de 
l'agriculture. 

 
CAMPING – CARAVANAGE 

 
• Code de l'Urbanisme (Livre 1er - TITRE IV) dispositions particulières à certaines 

parties du territoire.  
• Code de l'Urbanisme (Livre IV - TITRE IV) dispositions relatives aux modes 

particuliers d'utilisation du sol.  
• Décret n.° 68-134 du 9 février 1968 (J.O. du 13 février 1968) pris en application du 

décret n.° 59-275 du 7 février 1959.  
• Décret n.° 93-39 du 11 janvier 1993 (J.O. du 13 janvier 1993) modifiant le décret 

n.° 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n.° 59-275 du 7 
février 1959 modifié relatif au camping. 

• Arrêté du 11 janvier 1993 modifié (J.O. du 13 janvier 1993) relatif au classement 
des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, par l’arrêté du 
12 avril 2000. 

• Circulaire du 12 février 1993 relative au classement des terrains aménagés pour 
l'accueil des campeurs et des caravanes.  

• Circulaire n.° 95-27 du 16 mars 1995 (B.O. du 10 mai 1995) relative à la procédure 
de reclassement des terrains de camping 

 
Sécurité 
 
• Circulaire du 8 mai 1988 (non paru au J.O.) relative à la sécurité des terrains 

aménagés pour l’accueil du camping, du caravanage et des habitations légères de 
loisirs au regard des risques naturels.  

• Décret n.° 95-260 du 8 mars 1995 (J.O. du 10 mars 1995) relatif à la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.  

• Arrêté du 21 octobre 1996 (J.O. du 7 novembre 1996) relatif aux conditions 
d’attelage des remorques caravanes. 

• Charte de la Fédération Européenne de l’Hôtellerie et de Plein Air de mai 1997, 
relative à la sécurité dans les terrains de camping.  

• Circulaire n.° 97-106 du 25 novembre 1997 (B.O. n°1 du 25 janvier 1998) relative à 
l’application de la réglementation spécifique aux terrains de camping situés dans les 
zones à risques 

 
IMMOBILIER DE LOISIRS 

 
• Loi n.° 86-18 du 6 janvier 1986 (J.O. du 8 janvier 1986) relative aux sociétés 

d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.  
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• Directive 94/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 1994 (J.O. 
des Communautés européennes du 29 octobre 1994).  

• Loi n.° 98-566 du 8 juillet 1998 (J.O. du 9 juillet 1998) portant transposition de la 
directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 
concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant 
sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers. 

• Loi n.° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (J.O. du 14 décembre 2000) relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains (article L 318-5 du code de l’Urbanisme).  

• Décret n.° 2004-989 du 17 septembre 2004 (J.O. du 19 septembre 2004) relatif aux 
contrats de séjour dans un immeuble à temps partagé et modifiant le décret n.° 94-
490 du 15 juin 1994.  

• Arrêté du 17 septembre 2004 (J.O. du 19 septembre 2004) relatif aux versements et 
remises reçus par l’agent de voyages pour les contrats de séjour dans un immeuble à 
temps partagé.  

 
 
HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS – PARCS – RÉSIDENCES MOBILÉS 

 
Permis de construire  

• Code de la construction et de l'habitation relatif aux règles spéciales de construction 
pour l'habitat de loisirs.  

• Code de l'Urbanisme - Articles relatifs aux habitations légères de loisirs.  
• Arrêté de 30 janvier 1978 (J.O. du 26 février 1978) fixant les règles de construction 

spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.  
• Arrêté du 18 décembre 1980 (J.O. du 4 janvier 1981) pris en application du décret 

n.° 80-694 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation 
d'habitations légères de loisirs (art. R 444-3 b du Code de l'Urbanisme).  

• Article 7 - I. du décret n.° 86-514 du 14 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986) relatif 
aux habitations légères de loisirs.  

 
Normes d'équipement des parcs résidentiels de loisirs  
 
• Circulaire du 13 mars 1981 (J.O. du 8 mai 1981) relative au camping, au 

stationnement des caravanes et à l'habitat léger de loisirs.  
• Circulaire du 27 juin 1985 (non parue au J.O.) relative au stationnement des 

autocaravanes dans les communes.  
• Circulaire du 29 février 1988 relative aux résidences mobiles.  
• Circulaire du 14 octobre 1993 relative à la réglementation des constructions annexes 

et extensions des installations sur les terrains aménagés de camping et de 
caravanage.  
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MEUBLES DE TOURISME 

 
• Article 58 de la loi de finances n.° 65-997 du 29 novembre 1965 (J.O. du 30 

novembre 1965).  
• Arrêté du 16 mai 1967 (paru au BOSP du 18 mai 1967) relatif aux locations 

saisonnières en meublé.  
• Arrêté du 28 décembre 1976 (J.O. du 5 janvier 1977) instituant la répartition 

catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France, modifié par les arrêtés 
des 21 novembre 1989 (J.O. du 20 mai 1990), 8 janvier 1993 (J.O. du 29 janvier 
1993) et 1er avril 1997 (J.O. du 23 avril 1997).  

• Circulaire du Directeur du Tourisme du 5 octobre 1993 relative à l'application de 
l'arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la 
répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France.  

• Arrêté du 23 décembre 1996 (J.O. du 10 janvier 1997) portant approbation de 
dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

• Circulaire n.° 97-41 du 29 avril 1997 du directeur du Tourisme (B.O. n°10 du 10 
juin 1997) relative à l’application de l’arrêté du 1er avril 1997 modifiant celui du 28 
décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de 
tourisme.  

• Arrêté du 22 juillet 1997 (J.O. du 20 août 1997 portant définition du modèle de 
panonceau signalant les meublés de tourisme.  

• Arrêté du 23 décembre 1999 (J.O. du 4 janvier 2000) modifiant l’arrêté du 22 juillet 
1997 portant définition du modèle de panonceau signalant les meublés de tourisme. 

 
 

NORMAS SOBRE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

Em França, a exemplo do que também acontece em Espanha, existem instrumentos de 
gestão territorial específicos para o sector do turismo, e, porque também a França está 
dividida em regiões administrativas, existe uma repartição de competências entre as 
entidades centrais com responsabilidades neste sector e as organizações regionais de 
turismo, a saber: 
 
• Loi n.° 82-653 du 29 juillet 1982 (J.O. du 30 juillet 1982) portant réforme de la 

planification.  
• Décret n.° 83-32 du 21 janvier 1983 (J.O. du 23 janvier 1983) relatif aux contrats de 

plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que 
les entreprises publiques et privées.  

• Les lois du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme et du 23 
décembre 1992 sur la répartition des compétences ont prévu des dispositions 
relatives à la planification au niveau régional et départemental.  
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• Loi n.° 95-115 du 4 février 1995 (J.O. du 5 février 1995) d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire, dite loi Pasqua (article 6).  

• Circulaire du 1er juillet 1998 (J.O. du 13 septembre 1998) relative à la préparation 
des prochains contrats Etat-régions (stratégie de l’Etat dans la région). 

• Circulaire du 17 juillet 1998 (J.O. du 13 septembre 1998) relative à la préparation 
des prochains contrats Etat-régions (stratégie de l’Etat dans la région). 

• Circulaire du 31 juillet 1998 (J.O. du 13 septembre 1998) relative aux prochains 
contrats de plan Etat-régions, principes relatifs à leur architecture. 

• Circulaire du 11 mai 1999 (non paru au J.O.) relative à l’élaboration des contrats de 
plan Etat-régions dans une perspective de développement durable, du ministre de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement à Mesdames et Messieurs les 
préfets de régions.  

• Loi n.° 99-533 du 25 juin 1999 (J.O. du 29 juin 1999) d’orientation pour 
l’aménagement et le développement durable du territoire, portant modification de la 
loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire.  

• Circulaire n.° 2000-25 du 20 mars 2000 (B.O. Equipement du 25 avril 2000) relative 
à la gestion des crédits contractualisés du secrétariat d’Etat au tourisme - Chapitre 
44-01-33 et 66-03-10. 

• Loi n.° 95-115 du 4 février 1995 (J.O. du 5 février 1995) d'orientation pour 
l'aménagement et le développement du territoire.  

• Loi n.° 95-101 du 2 février 1995 (J.O. du 3 février 1995) relative au renforcement 
de la protection de l'environnement.  

• Décret n.° 95-414 du 19 avril 1995 (J.O. du 21 avril 1995) relatif au comité 
interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour 
l'application de l'article 33 de la loi n.° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour 
l'aménagement et le développement du territoire (J.O. du 21 avril 1995).  

• Décret n.° 95-1066 du 29 septembre 1995 (J.O. du 1er octobre 1995) portant 
création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. 

• Décret n.° 95-1232 du 22 novembre 1995 (J.O. du 23 novembre 1995) relatif au 
comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer.  

• Loi n.° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire et portant modification de la loi n.° 95-115 du 4 
février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.  

 
A estrutura administrativa do turismo em França, por força da forma como está 
organizado o território em França (administração central – regiões administrativas – 
comunas – municípios) é bastante mais complexa que a estrutura administrativa do 
turismo em Portugal. 
 
Assim, existe uma entidade da administração central – Comission Départementale de 
l´Action Touristique – que é responsável pela classificação dos diferentes tipos de 
alojamentos turísticos, a qual interage com as prefeituras e com as câmaras municipais. 
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Essa comissão está organizada a nível regional, é presidida pelos respectivos prefeitos e 
integra uma conjunto de entidades, a saber: 
 
• 8 Funcionários do Estado, sendo um deles da administração fiscal; 
• Em Paris, o Prefeito de Polícia; 
• Um representante dos postos de turismo; 
• Um representante do Comité Departamental ligado ao turismo (se existir); 
• Um representante da Câmara de Comércio e Indústria; 
• Um representante da Câmara das Profissões Turísticas; 
• Um representante das Associações Agrícolas; 
• Um representante dos Consumidores; 
• Um representante das Pessoas com Deficiências Motoras 
• Um representante das Associações ligadas ao Sector do Turismo; 
• Dois representantes dos Estabelecimentos Hoteleiros; 
• Dois representantes das Residências e Apartamentos Turísticos; 
• Um representante dos Imóveis de Vocação Turística; 
• Um representante dos Agentes Imobiliários; 
• Dois representantes dos Aldeamentos Turísticos; 
• Dois representantes das Entidades Gestoras de Férias em Casas Familiares; 
• Dois representantes da Federação Francesa de Campismo e Caravanismo; 
• Dois representantes dos Parques Residenciais de Lazer; 
• Dois representantes dos Sectores da Restauração e Bebidas; 
• Dois representantes das Empresas Turísticas; 
• Dois representantes dos Guias - Intérpretes; 
• Cinco representantes dos Estabelecimentos Hípicos. 
 

 
O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS E  RESIDÊNCIAS DE 

TURISMO DOS ALDEAMENTOS/CONJUNTOS TURÍSTICOS 
 
O processo tendente à classificação destes estabelecimentos deve ser apresentado pela 
entidade exploradora do mesmo junto da prefeitura competente territorialmente. 
 
Do pedido deverá fazer parte um dossier que permita verificar o grau de cumprimento 
pelo estabelecimento dos requisitos mínimos de classificação em função do grupo e tipo 
do estabelecimento. 
 
Na sequência desse pedido é marcada uma visita ao estabelecimento por um 
representante da administração do Estado na área do Turismo, a qual é comunicada à 
Comissão Departamental de Acção Turística. 
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As decisões de classificação e de abertura ao público destes estabelecimentos são 
tomadas pelo Prefeito, após consulta à Comissão Departamental de Acção Turística. 
 
O ministro que tutelar o sector do Turismo, poderá, a título excepcional, derrogar a 
aplicação dos requisitos de classificação previstos nos diplomas regulamentares,  depois 
de consultar a Comissão Departamental de Acção Turística. 
 
Das decisões de classificação ou reclassificação dos estabelecimentos cabe recurso 
gracioso para a Comissão Departamental e da decisão desta para a Comissão Nacional. 
 
Estes estabelecimentos compreendem os seguintes grupos: 
 
• Hotel de Tourisme (Hotel de Turismo), que se classificam nas categorias de sem 

estrelas, 1, 2, 3 e 4 estrelas e ainda 4 estrelas luxo; 
• Résidences de Tourisme (que grosso modo correspondem aos apartamentos  

turísticos portugueses), que se classificação nas categorias de 1 a 4 estrelas; 
• Villages de Vacations (que correspondem, em função do grau de dispersão dos 

alojamentos aos aldeamentos e conjuntos turísticos portugueses), que se classificam 
nas categorias de conforto e grande conforto. 

 
Hôtel de tourisme é um estabelecimento comercial de alojamento classificado, de 
disponha de quartos e ou apartamentos mobilados em condições de serem explorados 
turisticamente a uma clientela de passagem, ao dia, à semana ou ao mês, desde que não 
tenham carácter de domicilio permanente. 
 
A Residence de tourisme é um estabelecimento comercial de alojamento classificado, 
objecto de exploração turística com carácter permanente ou sazonal, constituído por um 
conjunto homogéneo de quartos ou apartamentos mobilados, dispostas em unidades de 
alojamento colectivas, destinada à utilização por turistas, para uma ocupação diária, 
semanal ou mensal, e que não tenha carácter de domicílio.   
 
As Villages de Vacances, correspondem, grosso modo, a uma mescla entre os 
aldeamentos e os conjuntos turísticos previstos na legislação turística portuguesa. 
 
São um conjunto de alojamentos turísticos explorados de forma integrada, com ou sem 
carácter comercial, durante períodos de férias ou em viagens de lazer, correspondendo 
por isso as estadias de média e longa duração, em que está incluído no preço para além 
do alojamento a prestação de serviços de refeições, ou em alternativa, possuindo meios 
próprios para que as mesmas possam ser preparadas pelos hóspedes e que disponham de 
equipamentos colectivos de carácter cultural e desportivo.  
 
Ao contrário do que acontece nos hotéis, nas residências de turismo e nos imóveis de 
turismo, as Villages de Vacances oferecem aos que estão de férias uma oferta 
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diversificada e completa, que preste simultaneamente serviços de alojamento, 
restauração e animação turística. 
 
Uma das características essenciais das Villages de Vacances resulta do facto das 
unidades de alojamento e demais serviços turísticos estarem concentrarem no mesmo 
espaço físico, no mesmo terreno, situação idêntica ao que acontece em Portugal com os 
aldeamentos e os conjuntos turísticos. 
 
Aliás atendendo ao facto deste tipo de alojamento poder ser concentrado ou disperso, 
podemos concluir que no primeiro caso estamos perante uma figura próxima dos 
aldeamentos turísticos portugueses e no segundo perante uma figura próxima dos 
conjuntos turísticos. 
 
O processo de licenciamento da construção destes estabelecimentos, a exemplo do que 
acontece em Espanha, em tudo idêntico ao das restantes obras particulares e obedece, no 
essencial, a dois regimes jurídicos: 
 
• O Code de La Construction et de L´Habitation ; 
• O Code de L´Urbanisme. 
 
O primeiro daqueles códigos estabelece as regras aplicáveis à eliminação de barreiras 
arquitectónicas para garantir o acesso a pessoas com deficiências motoras, sobre 
elevadores, escadas, parques de estacionamento automóvel, instalações sanitárias, 
instalações telefónicas, desportivas e sócio educativas, sinalização, etc... 
 
O segundo prevê a tramitação necessária à obtenção da licença de construção. 
 
A licença de construção é emitida pelas respectivas comunas, ou quando existir plano 
de urbanização ou carta comunal, essa licença é emitida directamente pelo Presidente da 
Câmara Municipal em nome da Comuna. 
 
O prefeito, ou o presidente da Câmara, consoante o caso, recolhem o parecer das 
autoridades ou comissões competentes e o parecer do representante do Estado quando a 
construção projectada se situe numa área comunal (urbana ou urbanizável), em plano de 
urbanização ou plano de salvaguarda. 
 
As licenças de construção não poderão ser emitidas sem que a construção projectada 
seja conforme as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as 
normas de segurança contra riscos de incêndio e de pânico pela Comissão 
Departamental de Protecção Civil, acompanhadas de termo de responsabilidade 
subscrito por arquitecto que ateste que a construção cumpre as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 
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OUTRAS FORMAS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO 
 

MEUBLÉS DE TOURISME 
 

Os imóveis de turismo são as vivendas, apartamentos ou estúdios mobilados, para 
utilização exclusiva pelos locatários, colocados à exploração turística a clientes de 
passagem que efectuem estadias caracterizadas por uma locação ao dia, à semana ou ao 
mês, e que não podem ter o carácter de domicilio. 
 
O licenciamento deste tipo de imóveis é efectuado junto das respectivas câmaras 
municipais, e consiste na entrega pela entidade locatária do imóvel duma declaração de 
que o mesmo preenche os requisitos e as normas de conforto previstas para as diversas 
categorias. 
 
O presidente da câmara acusa a recepção do supra referido requerimento e atribui ao 
processo um número de identificação. 
 
O presidente da câmara transmite uma vez por ano, antes de 1 de Dezembro, ao prefeito 
do departamento a lista de imóveis da sua comuna, propondo a sua classificação, 
acompanhados dos elementos descritivos correspondentes. 
 
A decisão definitiva de classificação é tomada por despacho do prefeito após consulta à 
Comission Départementale de l´Action Touristique e visita eventual aos locais passíveis 
de ser locados. 
 

CAMPING ET CARAVANAGE 
 

Em França existem dois tipos de parques de campismo e caravanismo: 
 
• Camps de Tourisme; 
• Camps de loisir. 
 
Os parques de campismo turísticos, como o próprio nome indica, são aqueles que se 
destinam predominantemente aos turistas, que utilizam o parque ao dia, à semana e ao 
mês, mas sempre em períodos de curta duração, os chamados passantes.  
 
Nesses parques de campismo é impossível ficar por períodos superiores a um mês, e 
representam em França a cerca de 95% da oferta global neste tipo de alojamento 
turístico. 
 
Em contraposição, os parques de campismo recreativos ou de lazer destinam-se a 
ocupações normalmente superiores a um mês e possuem áreas exclusivamente afectas à 
instalação de caravanas, as quais podem mesmo ser objecto de locação. 
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PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS 
 

Os parques residenciais e de lazer, são constituídos por terrenos preparados para acolher 
pelo menos trinta e cinco habitações ligeiras (que poderão corresponder a Bungalows e 
ou caravanas implantadas com carácter permanente ao solo, e agrupam-se em duas 
espécies: 
 
A primeira caracteriza-se por ser explorada em termos semelhantes ao tipo de 
exploração hoteleira, ao dia, semana ou mês, sem ter o carácter de domicílio 
permanente. 
 
A segunda são aquelas que não são objecto de exploração hoteleira e que apenas têm de 
respeitar os requisitos mínimos ao nível dos equipamentos e do funcionamento. 
 
Na grande maioria dos parques de lazer, porém, o alojamento tem apenas uma função 
acessória ou complementares das actividades de animação e lazer neles integradas, as 
quais podem ser agrupadas nos seguintes tipos:  
 
• Os parques de atracções (de que são exemplo a Euro Disney ou o Park Asterix), 

destinados essencialmente a actividades de lazer com uma componente comercial 
acentuada; 

• Os parque de animais (de que são exemplo o Zos de la Palmyre, Thoiriy); 
• Os parques aquáticos (de que são exemplo a Aqualand ou a Aquaboulevard); 
• Os parques temáticos (de que são exemplo o Futuroscope, Vulcanica e outros). 
 

IMMOBILIER DE LOISIR 
 

Em França começa a ganhar expressão uma nova realidade no que ao alojamento 
turístico diz respeito, constituída pelas casas de segunda habitação. 
 
Esta nova forma de alojamento começou a ganhar expressão em particular junto às 
zonas do litoral. 
 
A sua utilização continua a ser marcada por uma elevada sazonalidade, e o parque 
habitacional tem demonstrado alguma tendência para se degradar. 
 
Para combater essa tendência o Estado está a fomentar a realização de obras de 
recuperação desses imóveis pelos seus proprietários, nomeadamente através de 
benefícios fiscais, desde que estes se comprometam a explorar de forma integrada essas 
casas e apartamentos. 
 
Nesse sentido foi lançado em Dezembro de 2001, pelo Ministro que tutela o sector do 
turismo, uma experiência piloto circunscrita a 13 locais, a fim de estudar as 
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potencialidades, vantagens e inconvenientes desse modelo (3 no litoral e 9 na montanha 
e 1 no sector termal). 
 
A experiência decorreu durante os dois anos seguintes, e todas as zonas envolvidas 
depois duma fase de arranque irregular, apresentaram um crescimento sustentado. 
 
Alicerçado nesta experiência, este tipo de solução está a generalizar-se a outras zonas e 
regiões, sendo hoje quase unanimemente considerada como uma estratégia de território, 
no contexto da requalificação de zonas turísticas degradadas.  

 
AS DIFERENTES CATEGORIAS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO EM 

FRANÇA E A SUA DESIGNAÇÃO 
 
 

ESPÉCIES DE 
ALOJAMENTO 

NÚMERO DE 
CATEGORIAS 

DESIGNAÇÃO DAS 
CATEGORIAS 

 
Hôtel de Tourisme 

 

 
6 

- sem estrelas 
- 1 a 4 estrelas 
- 4 estrelas luxo 

Résidences de Tourisme 4 - 1 a 4 estrelas 
Meublés de Tourisme 5 - 1 a 5 estrelas 

Gîtes de France 4 - 1 a 4 épis 
 

Villages de Vacances 
 
2 

- Conforto 
- Grande Conforto 

Camps de Tourisme 
Permanente 

 
5 

- 1 a 4 estrelas 
- 4 estrelas grande conforto

Camps de Tourisme 
Saisonnière 

 
2 

- Sazonais 
- Naturais 

 
Camps de Loisir 

 
2 

- Conforto 
- Grande Conforto 

Parcs Résidentieles de 
loisir exploités sous 

Regime Hôtelier 

 
1 

 
- Designação pelo nome de 
espécie 
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3. Conclusões: 
 
São as seguintes as principais conclusões de comparação entre os regimes jurídicos dos 
Alojamento Turístico em Espanha, França e Portugal: 
 
1. Existem elementos de contacto entre os regimes jurídicos espanhol, francês e 

português, nomeadamente o facto de no essencial se aplicarem os regimes jurídicos 
de licenciamento de obras particulares; 

2. No entanto, apenas em Portugal o regime de licenciamento ou autorização está 
integrado num único regime, liderado pelas autarquias locais, mas em que as 
competências em matéria de classificação continuam entregues a uma única 
entidade nacional – a Direcção-Geral do Turismo; 

3. Outras das diferenças entre o regime aplicável em Portugal e os regimes espanhol e 
francês resulta do facto de, nestes países, existirem regiões administrativas ou 
comunidades autónomas, o que não acontece em Portugal, pelo que a legislação 
portuguesa (com excepção das regiões autónomas da Madeira e dos Açores) aplica-
se de forma idêntica em todo o território continental, não sendo passível de 
adaptação às realidades regionais; 

4. Em França, é ao Prefeito que cabe tomar a decisão final em matéria de classificação 
ao contrário do que acontece em Portugal e em Espanha em que essa decisão 
pertence às entidades da administração central; 

5. As modalidades de alojamento também são muitos distintas nos três países, mas em 
todos os regimes existem hotéis, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos e 
parques de campismo; 

6. O único país em que a imobiliária do lazer composta por moradias e apartamentos 
de 2.ª habitação é regulamentada é em França, as quais são licenciadas como casas 
destinada à habitação, e depois o seu funcionamento turísticos é objecto dum 
licenciamento específico e simplificado junto das câmaras e das prefeituras; 

7. Em Espanha e França o planeamento turístico com incidência nos instrumentos de 
gestão territoriais está muito mais avançado do que em Portugal, embora a 
legislação portuguesa preveja a possibilidade de serem elaborados planos sectoriais 
para o turismo que, no entanto, ainda não foram implementados; 

8. Apenas em Espanha existe legislação que regula o exercício da actividade das 
empresas proprietárias ou exploradoras de estabelecimentos de alojamento turístico; 

9. Em contrapartida, a legislação portuguesa é a única em que existem prazos claros 
para as diversas etapas do processo de licenciamento ou autorização da construção e 
da utilização de empreendimentos turísticos; 

10. Na legislação espanhola e francesa o procedimento de classificação e de abertura ao 
público dos empreendimentos não está integrado no processo de licenciamento 
camarário, sendo portanto um procedimento autónomo; 
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ANEXO C - ESTUDO DE DIREITO COMPARADO SOBRE 
A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS AGÊNCIAS DE 
VIAGENS E TURISMO EM PORTUGAL, NA 
COMUNIDADE EUROPEIA E NOS SEUS ESTADOS-
MEMBROS 

 
Análise conceptual e regime de responsabilidade das agências perante os clientes e 
perante terceiros prestadores de serviços 

  
Introdução 
 
O subsector da distribuição turística em Portugal comporta, no essencial, três actores. 
As agências de viagens e turismo, os operadores turísticos, retalhistas e grossistas, 
respectivamente, e os seus clientes. 
 
No entanto, a actual legislação portuguesa sobre agências de viagens não faz uma 
distinção conceptual entre estas três realidades. 
 
Assim sendo, do ponto de vista estritamente legal e conceptual, não existe uma 
distinção entre agentes de viagem e operadores turísticos, limitando-se o n.º 3 do artigo 
39.º do Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 12/99, de 11 de Janeiro, a estabelecer que “no caso de viagens 
organizadas, as agências organizadoras respondem solidariamente com as agências 
vendedoras”. 
 
Da supra referida disposição legal podemos tirar algumas conclusões: 
 
1. Que existem na área da distribuição turística duas realidades distintas - a agência 

organizadora e a agência vendedora; 
2. Que para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto, ambas 

as realidades são legalmente considerados como agências de viagens, tendo de estar 
licenciadas enquanto tal; 

3. Que as agências de viagens “vendedoras” quando se trata de viagens organizadas 
são responsáveis perante os seus clientes ainda que os serviços devam ser 
executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso; 

4. De que, tratando-se de uma viagem organizada, só perante o não assumir de 
responsabilidades pela agência vendedora é que é legalmente demandada a agência 
organizadora que é a responsável pela concepção do programa de viagem e com os 
terceiros prestadores dos serviços previstos nesse programa. 
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No que às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados diz respeito, 
importa ainda referir que as legislações dos Estados-Membros da Comunidade Europeia 
estão condicionadas pelo dever de transposição para as respectivas legislações nacionais 
da Directiva do Conselho das Comunidades Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho 
de 1990. 
 
É também facilmente perceptível que só é possível a assunção de responsabilidades de 
forma clara e individualizada entre os prestadores de serviços de viagens e turismo 
perante os seus clientes, se existir uma separação conceptual entre eles. 
 
Isto torna-se especialmente necessário no que respeita às viagens organizadas, situação 
em que o grau de responsabilidade deve ser diferente para os diferentes agentes, porque 
diferentes são também as responsabilidades assumidas por cada um. 
 
Por outro lado, importa também referir que o tratamento desta questão no ordenamento 
jurídico português não foi tratada de forma idêntica ao longo da história. 
 
De facto, já no passado foi efectuada essa separação conceptual e de assunção de 
responsabilidades. 
 
Por todas essas razões este estudo divide-se em quatro partes: 
 
1.ª Na primeira far-se-á uma caracterização dos agentes intervenientes na distribuição 
turística, e o regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si na 
legislação portuguesa;  
 
2.ª Na segunda, far-se-á uma caracterização dos agentes intervenientes na distribuição 
turística, e o regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si na 
legislação comunitária (com particular relevância para a Directiva do Conselho das 
Comunidades Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990 sobre viagens 
organizadas, féria organizadas e circuitos organizadas); 
 
3.ª Na terceira, far-se-á uma caracterização dos agentes intervenientes na distribuição 
turística, e o regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si na 
legislação dos Estados-Membros da Comunidade Europeia (ainda a 15); 
 
4.ª Na quarta e última parte, analisaremos uma questão incontornável no futuro do 
negócio da distribuição turística em Portugal e na Europa que é a questão da venda de 
viagens organizadas através de comércio electrónico (problemas resultantes das 
aquisições transfronteiriças de viagens organizadas através da Internet). 
 
Depois de feita a análise nos termos supra referidos, procuraremos tirar algumas 
conclusões sobre a reflexão efectuada e propor, se for caso isso, algumas alterações ao 
actual enquadramento legal das agências de viagens e turismo em Portugal 



 

SaeR - Abril 2005 - 245 

 
1. Caracterização dos agentes intervenientes na distribuição turística, e o regime 

de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si na legislação 
portuguesa 

 
1.1 O DECRETO N.º 16.433, DE 28 DE JANEIRO DE 1929 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Este diploma constitui a génese da regulamentação das agências de viagens e turismo 
em Portugal, embora nessa época as empresas que se dedicavam a essa actividade não 
tivessem essa denominação. 
 
Apesar desse diploma não utilizar expressamente o termo “agência de viagens” o seu 
artigo 1.º estabelecia que “a organização de excursões de turistas no continente e ilhas 
adjacentes só é permitida às sociedades, empresas ou agências registadas no Tribunal do 
Comércio e que tenham alvará de licença, para tal fim passado pelo respectivo governo 
civil”. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
A este propósito o artigo 5.º do supra referido diploma estabelecia que “as sociedades, 
empresas ou agências a que se refere o artigo 1.º são obrigadas a indemnizar os turistas 
por quaisquer prejuízos ou danos que estes sofram ocasionados pelas respectivas 
excursões”. 
 
Estabelecia ainda este diploma no § único do mesmo artigo que “não havendo acordo 
quanto à importância da indemnização, será esta fixada pelo Ministro do Interior”. 
 
1.2 O DECRETO N.º 28.643, DE 11 DE MAIO DE 1938 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Relativamente ao diploma anterior, este veio apenas precisar no seu artigo 3.º que “a 
organização de excursões no continente, em transportes colectivos (ferroviários, fluviais 
e veículos automóveis), salvo o caso do preceituado no artigo 6.º do Decreto n.º 16:433, 
de 28 de Janeiro de 1929, só é permitida às sociedades, empresas ou agências registadas 
no Tribunal do Comércio e que tenham alvará de licença passado pelos respectivos 
governos civis, o qual só pode ser concedido mediante garantia bancária ou fiança de 
pessoa idónea, que caucionem quaisquer prejuízos ou danos que os excursionistas 
possam sofrer durante ou em resultado das excursões”. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si: 
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Nesta matéria a novidade introduzida por este diploma relativamente ao regime anterior 
é que passa a existir uma caução ou fiança prestada pelo agente que garante o 
pagamento de quaisquer prejuízos ou danos aos seus clientes, a qual pode ser accionada 
se estes voluntariamente não pagarem os prejuízos sofridos. 
 
1.3 O DECRETO N.º 36.942, DE 28 DE JUNHO DE 1948 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Este diploma é o primeiro na legislação portuguesa a utilizar o termo “agência de 
viagens”, para caracterizar as empresas que exerciam esta actividade. Nesse sentido, o 
seu artigo 1.º definia-as como sendo “as empresas singulares ou colectivas que venham 
a constituir-se no continente e ilhas adjacentes para a realização das diligências 
indispensáveis à concessão de passaportes ordinários, aquisição de bilhetes de passagem 
em qualquer meio de transporte, reserva de lugares, transporte de bagagem, instalações 
em hotéis ou estabelecimentos similares e ainda a organização e preparação de viagens 
no país e no estrangeiro, nos termos da legislação em vigor”. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Este diploma, no que a esta matéria diz respeito, vem apenas acrescentar no seu artigo 
4.º que “independentemente de qualquer outro procedimento a que haja lugar, serão 
cassadas as licenças quando se verifique que os agentes ou seus empregados não 
exerçam a sua actividade de forma regular e honesta”. 
 
1. 4 O DECRETO-LEI N.º 41.248, DE 31 DE AGOSTO DE 1957 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O diploma em causa, a exemplo do que já tinha acontecido nos primeiros diplomas 
sobre esta matéria, não continha nenhuma definição de agência de viagem, limitando-se 
o seu artigo 1.º a referir-se a elas como sendo “empresas nacionais, singulares ou 
colectivas de exerçam as seguintes actividades: 
 

1. Obtenção de passaportes ordinários, certificados colectivos de identidade e 
viagem e respectivos vistos; 

2. Aquisição ou venda de bilhetes de passagem em qualquer meio de transporte, 
reserva de lugares, expedição e transferência de bagagens que se relacionem 
com esses bilhetes; 

3. Realização, por conta do cliente, em companhias autorizadas, de seguros contra 
riscos de viagem, quer pessoais, quer pertinentes às respectivas bagagens; 

4. Reserva de quartos em hotéis e estabelecimentos similares; 
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5. Recepção de turistas e sua assistência durante a viagem ou permanência no País, 
incluindo a venda de senhas para refeições e aquisição de bilhetes ou reserva de 
lugares para espectáculos; 

6. Representação de agências similares estrangeiras; 
7. Organização de cruzeiros e de viagens e excursões individuais ou colectivas no 

País ou no estrangeiro, com ou sem inclusão de serviços acessórios, por sua 
iniciativa ou de outrem, utilizando meios de transporte próprios ou alheios”. 

 
O artigo 5.º do mesmo diploma previa a existência de duas classes de agência de 
viagens A e B. 
 
As agência de viagens de classe A seriam aquelas que exercessem a totalidade das 
actividades previstas no artigo 1.º (e obrigatoriamente as actividades abrangidas pelos 
n.os 1 a 5 do mesmo artigo e que cumpram o disposto no artigo 6.º) , enquanto as de 
classe B seriam aquelas que apenas exercessem as actividades previstas nos n.os 1 a 3 do 
artigo 1.º 
 
O artigo 6.º ainda do mesmo diploma estabelecia que as agências de viagens da classe A 
teriam de promover a propaganda turística de Portugal, devendo estar habilitadas a 
fornecer indicações precisas sobre meios de transporte e condições de hospedagem no 
país, formalidades pertinentes à entrada, saída e permanência de turistas em Portugal, e 
ainda, sobre circuitos turísticos e excursões colectivas previamente anunciadas a realizar 
no País, com ponto de partida no local onde a agência se encontra situada, quer sejam 
ou não da sua organização. 
 
Ainda de acordo com o mesmo artigo, as agências de viagens da classe A não podiam 
recusar-se a distribuir o material de propaganda que lhes seja enviado pelos serviços de 
turismo, nem a comprar bilhetes ou marcar lugar para circuitos turísticos e excursões 
previamente anunciadas, organizadas por outras empresas. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
A única diferença ao nível da responsabilidade que decorria da diferenciação entre 
agências de viagens de classe A e B, prende-se com o montante da caução a prestar. 
 
Nesse sentido, o supra referido diploma estabelecia no seu artigo 19.º que “para 
concessão do alvará devem as empresas prestar caução, destinada a garantir os 
compromissos e responsabilidades decorrentes do exercício da sua actividade (…) cujo 
montante será fixado no despacho de concessão da licença, entre 20.000$00 e 
200.000$00, de harmonia com a classe da agência, lugar da sede e importância das 
instalações”. 
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Na sequência desta disposição, o regulamento deste diploma (aprovado pelo Decreto n.º 
41 307, de 3 de Outubro de 1957) estabelecia no seu artigo 4.º a forma de prestação da 
caução. 
 
O supra referido regulamento estabelecia ainda um regime específico de 
responsabilidade para os circuitos turísticos. 
 
De acordo com o disposto no artigo 9.º daquele regulamento estes circuitos apenas 
podiam ser realizados pelas agências da classe A, precisando para o efeito de uma 
licença específica para cada circuito passada pelos serviços de turismo depois de, 
conforme é referido no artigo 12.º, ser prestada uma caução correspondente à soma em 
escudos, de 500+5K, representando K a totalidade em quilómetros, do percurso coberto 
pelo circuito. 
 
Já as excursões, previstas nos artigos 21.º e seguintes, ainda do mesmo regulamento, 
podiam ser realizadas por todas as agências de viagens, sendo que, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 23.º, as excursões colectivas, organizadas para mais de seis 
pessoas para o estrangeiro estavam sujeitas ao pagamento de uma caução cujo valor era 
igual, em escudos, ao número de quilómetros a percorrer, mas nunca inferior a 
3.000$00.  
 
1.5 O DECRETO-LEI N.º 478/72, DE 28 DE NOVEMBRO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Este diploma volta a não definir o que se entende por agências de viagens e de turismo, 
considerando-as o n.º 1 do artigo 1.º como sendo “as empresas nacionais que se 
constituam nos termos do presente decreto-lei e suas disposições regulamentares. 
 
Este diploma, a exemplo do que acontecia com o diploma anterior, também classifica as 
agências de viagens em duas classes A e B, consoante exerçam a totalidade das 
actividades previstas no artigo 2.º deste diploma ou apenas as previstas no artigo 6.º. 
 
O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 478/72, de 28 de Novembro, atribuía às agências de 
viagens e turismo o exercício exclusivo das seguintes actividades: 

 
a) Obtenção de passaportes ordinários, certificados colectivos de identidade e 

viagem e respectivos vistos; 
b) Aquisição ou venda de bilhetes e reserva de lugares em qualquer meio de 

transporte, bem como a expedição, depósito e transferência de bagagens e carga 
que se relacionem com esses bilhetes; 

c) Reservas em estabelecimentos hoteleiros e similares e meios complementares de 
alojamento; 
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d) A recepção, transferência, e assistência de turistas durante a sua permanência no 
País;  

e) A representação de agências similares, nacionais e estrangeiras; 
f) A planificação, organização e realização de serviços e viagens turísticas. 

  
O artigo 4.º do mesmo diploma estabelecia que as agências de viagens e turismo da 
classe A “poderão ainda prestar quaisquer outros serviços complementares da 
actividade turística, nomeadamente: 

 
a) A informação turística gratuita, a difusão de material de propaganda turística e a 

venda de guias turísticos e de transporte, horários e publicações similares; 
b) O aluguer de automóveis, nos termos da respectiva legislação; 
c) A reserva e venda de bilhetes para quaisquer espectáculos; 
d) A realização de seguros em companhias autorizadas que cumpram riscos 

derivados da actividade turística”. 
 
Por seu lado, o artigo 6.º ainda do mesmo diploma, estabelecia que as “as agências de 
viagens e turismo da classe B poderiam apenas dedicar-se: 

 
a) Ao exercício das actividades referidas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 

2.º; (vd. supra) 
b) Ao exercício das actividades previstas nas alíneas a), c) e d) do artigo 4.º; (vd. 

supra) 
c) À organização de excursões no país. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Este diploma introduziu uma novidade no que à responsabilidade dizia respeito, 
relativamente aos diplomas anteriores sobre o assunto, que se prendia com a exigência 
de um capital social mínimo para o exercício da actividade de agência de viagens. 
 
Montante esse, que variava consoante se tratasse de uma agência de classe A ou de 
classe B.  
 
Nesse sentido, a alínea b) do seu artigo 14.º estabelecia para as agências de classe A um 
capital social mínimo de 1.000.000$00, enquanto para as agências de classe B esse 
montante era reduzido para 500.000$00. 
 
Também ao nível da caução existia uma diferenciação de valor consoante se tratasse de 
uma agência de classe A ou de classe B. 
 
Assim, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do seu artigo 30.º as agências de 
viagens e turismo da classe A teriam de pagar uma caução cujo valor poderia variar 
entre 200.000$00 e 500.000$00 (valor fixado pelo despacho que conceder as respectivas 
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licenças), enquanto nas agências de classe B esse valor podia variar entre 100.000$00 e 
200.000$00. 
 
Este diploma introduz ainda uma outra novidade, que é a exigência no artigo 49.º da 
realização dum seguro de responsabilidade civil que cobrisse os riscos decorrentes da 
sua actividade, mas apenas nos casos das agências realizarem viagens turísticas 
(entendidas como toda a deslocação de pessoas, individualmente ou em grupo, quer 
para o seu aprazimento, em razão do itinerário ou do local de destino, quer para 
participar em manifestações culturais, profissionais ou desportivas). 
 
1.6 O DECRETO-LEI N.º 359/79, DE 31 DE AGOSTO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O n.º 1 do artigo 1.º deste diploma considerava como agências de viagens e turismo, “as 
sociedades comerciais nacionais que, tendo por objecto o exercício das actividades que 
lhes são próprias, sejam licenciadas nos termos do presente diploma e suas disposições 
regulamentares”. 
 
As actividades próprias das agências de viagens e turismo, previstas no n.º 1 do artigo 
2.º do Decreto-Lei n.º 359/79, de 31 de Agosto eram as seguintes: 

 
a) A obtenção de passaportes ordinários, certificados colectivos de identidade e 

viagem e respectivos vistos, bem como de quaisquer outros documentos com 
fins idênticos; 

b) Aquisição ou venda de bilhetes e reserva de lugares em qualquer meio de 
transporte, bem como a expedição, depósito e transferência de bagagens e carga 
que se relacionem com os seus clientes; 

c) A reserva de quaisquer serviços em estabelecimentos hoteleiros e similares e 
meios complementares de alojamento turístico; 

d) A recepção, transferência, e assistência de turistas durante a sua permanência no 
País;  

e) A representação de agências similares, nacionais e estrangeiras; 
f) A planificação, organização e realização de serviços e viagens turísticas. 
 

No n.º 2 do artigo 2.º surge pela primeira vez para a generalidade das agências de 
viagem a possibilidade das mesmas poderem exercer actividades ou serviços 
complementares, nomeadamente: 
 

a) O aluguer de automóveis, nos termos da respectiva legislação; 
b) A reserva e venda de bilhetes para quaisquer espectáculos ou outras 

manifestações públicas; 
c) A realização de seguros em companhias autorizadas que cumpram riscos 

derivados da actividade turística; 
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d) A exploração de estabelecimentos hoteleiros e similares e meios 
complementares de alojamento; 

e) A difusão da propaganda turística, bem como a venda de guias turísticos e de 
transporte, horários e demais publicações similares de interesse para o turismo. 

 
No artigo 6.º do mesmo diploma era feita uma classificação das agências de viagens e 
turismo de acordo com a actividade exercida e o âmbito territorial da sua acção, nas 
seguintes categorias: 
 

a) Grossistas; 
b) Operadores; 
c) Retalhistas. 
 

Ainda de acordo com o mesmo artigo, nenhuma agência podia estar classificada 
simultaneamente em mais do que uma categoria. 
 
De acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 359/79, de 31 de Agosto eram 
classificados como «grossistas» “as agências de viagens e turismo que, sem qualquer 
limite territorial, planificam, organizam e realizam viagens turísticas e serviços 
turísticos combinados para oferta a outras agências de viagens, não podendo em caso 
algum oferecer ou vender os seus serviços ou viagens directamente ao público”.  
 
A estas agências era vedado o exercício das actividades previstas nas alíneas a) e d) do 
n.º 1 do artigo 2.º (vd. supra).   
 
De acordo com o artigo 8.º do mesmo diploma, eram classificados como «operadores» 
“as agências de viagens e turismo dotadas dos meios necessários para exercerem todas 
as actividades próprias das agências sem qualquer limite temporal, vendendo 
directamente ao público serviços ou viagens”. 
 
Estas agências não podiam recusar-se a prestar os serviços previstos nas alíneas b), c) e 
f) do n.º 1 do artigo 2.º, nem colocar à disposição do público, através de outros 
operadores ou retalhistas, as viagens colectivas que organizassem e realizassem. 
 
Finalmente, de acordo com o artigo 9.º ainda do mesmo diploma eram classificados 
como «retalhistas» “as agências de viagens e turismo cujo âmbito de acção está 
limitado ao território nacional, vendendo directamente ao público serviços ou viagens”. 
 
Estas agências só podiam exercer as actividades previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 
do artigo 2.º e no artigo 3.º. 
 
No entanto, estas agências podiam fornecer aos seus clientes os serviços individuais 
solicitados, independentemente do local onde os mesmos fossem prestados. 
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Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Relativamente ao regime de responsabilidade o n.º 1 do artigo 20.º do referido diploma 
estabelecia que “as agências de viagens e turismo são responsáveis pela prestação 
correcta dos serviços que vendem, sem prejuízo do direito de regresso relativamente às 
empresas prestadoras dos mesmos”. 
 
Ainda a este propósito o n.º 2 do mesmo artigo acrescentava que “sempre que na 
prestação de qualquer serviço intervierem várias agências, todas elas serão 
solidariamente responsáveis. 
 
A distinção entre as três categorias de agências começava, desde logo com o valor do 
capital social mínimo exigido para cada uma. 
 
Assim, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 37.º o valor mínimo no caso das 
agências «grossistas» era de 5.000.000$00, o qual era reduzido para 2.000.000$00 no 
caso das agências “operadores” e para 1.000.000$00 no caso das agências «retalhistas». 
 
As agências de viagens e turismo tinham ainda, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º de 
prestar caução destinada a garantir o cumprimento das obrigações emergentes do 
exercício da sua actividade, relativamente aos clientes e às empresas prestadoras de 
serviços por eles vendidos. 
 
No entanto, o valor da caução era o mesmo para todas as agências, variando consoante a 
categoria da agência. 
 
Nesse sentido, o artigo 23.º estabelecia que as agências «grossistas» teriam uma caução 
cujo valor mínimo era de 3.000.000$00, nos «operadores» esse montante era reduzido 
para um mínimo de 1.500.000$00, valor esse que no caso dos «retalhistas» era ainda 
reduzido para 500.000$00. 
 
A caução, nos termos do artigo 22.º era prestada à ordem da Direcção-Geral do 
Turismo, por seguro, garantia ou depósito bancários e por qualquer outra forma que 
fosse admitida pela Direcção-Geral do Turismo, sendo o seu montante, nos termos do 
artigo 23.º estabelecido no despacho que concedesse as licenças ou autorizações, em 
conformidade com a respectiva classificação. 
 
O artigo 24.º estabelecia ainda no seu n.º 1 que por despacho do Secretário de Estado do 
Turismo, a caução poderia ser anualmente aumentada, tendo em conta o tipo de 
actividade exercida, até ao valor correspondente a 5% das receitas brutas obtidas pela 
agência no ano anterior. 
 
Por último, no que a este diploma diz respeito, o artigo 29.º estabelecia que para além 
da caução, as agências de viagens e turismo eram obrigadas a efectuar e manter 
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actualizado um seguro destinado a garantir a responsabilidade civil resultante da sua 
actividade. 
 
Também o valor do seguro variava consoante a classificação da agência. Assim, de 
acordo com artigo 31.º o montante coberto pelo seguro, no caso das agências 
«grossistas» não poderia ser inferior a 5.000.000$00; montante que era reduzido para 
2.000.000$00 no caso dos «operadores» e para 500.000$00 no caso das agências 
«retalhistas». 
 
1.7 O DECRETO-LEI N.º 246/86, DE 3 DE SETEMBRO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O artigo 1.º deste diploma considerava agências de viagens e turismo “as sociedades 
comerciais que, tendo por objecto o exercício das actividades que lhe são próprias, 
sejam licenciadas nos termos do presente diploma e suas disposições regulamentares”. 
 
O n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 246/86, de 3 de Setembro, estabelecia como 
actividades próprias das agências de viagens e turismo as seguintes: 

 
a) A obtenção de passaportes ordinários, certificados colectivos de identidade e 

viagem e respectivos vistos, bem como outros documentos; 
b) A aquisição ou venda de bilhetes e reserva de lugares em qualquer meio de 

transporte, bem como a expedição, depósito e transferência de bagagens e carga 
que se relacionem com as viagens dos seus clientes; 

c) A reserva de serviços em estabelecimentos hoteleiros e similares e meios 
complementares de alojamento turístico; 

d) A recepção, transferência, e assistência de turistas durante a sua permanência no 
País;  

e) A representação de agências similares, nacionais e estrangeiras; 
f) A planificação, organização e venda de serviços e viagens turísticas. 
 

Com a entrada em vigor deste diploma deixaram de existir diferentes tipos ou classes de 
agências de viagens e de turismo, limitando-se o n.º 3 do artigo 2.º a estabelecer que “o 
exercício das actividades previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 considera-se abrangido 
pelo disposto no presente diploma, independentemente da remuneração percebida, 
desde que seja realizada a título de intermediário”. 
 
Relativamente aos serviços complementares da actividade das agências de viagens e 
turismo, o artigo 3.º ainda do mesmo diploma, remetia essa questão para diploma 
regulamentar. 
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Nesse sentido, o Decreto Regulamentar n.º 22/87, de 19 de Março, no seu artigo 42.º 
estabelecia que “as agências de viagens e turismo só poderão prestar como serviços 
complementares da sua actividade, os seguintes: 

 
a) O aluguer de automóveis, nos termos da respectiva legislação; 
b) A reserva e venda de bilhetes para quaisquer espectáculos ou outras 

manifestações públicas; 
c) A realização de seguros em companhias autorizadas que cumpram riscos 

derivados da actividade turística; 
d) A exploração de estabelecimentos hoteleiros e similares e meios 

complementares de alojamento; 
e) A difusão da propaganda turística, bem como a venda de guias turísticos e de 

transporte, horários e demais publicações similares de interesse para o turismo”. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Este diploma, no seu artigo 16.º passou a exigir para todas as agências de viagens como 
requisito necessário para obter o respectivo alvará, que se constituíssem como 
sociedades comerciais, com sede em Portugal, e com um capital social mínimo de 20 
milhões de escudos, inteiramente realizado e que tivessem por objecto social exclusivo 
a exploração da actividade de agências de viagens e turismo. 
 
Em matéria de responsabilidade, o n.º 1 do artigo 27.º deste diploma, estabelecia que 
“as agências de viagens e turismo são responsáveis pela prestação correcta dos serviços 
que vendem, sem prejuízo do direito de regresso relativamente às empresas prestadoras 
dos mesmos”. 
 
O n.º 2 do mesmo artigo acrescentava que “sempre que na prestação de qualquer serviço 
intervierem várias agências, todas elas serão solidariamente responsáveis, sem prejuízo 
do direito de regresso contra a agência organizadora da viagem ou do serviço, ou contra 
a agência faltosa conforme o caso”. 
 
Ainda sobre esta matéria, o artigo 28.º acrescentava que “para garantia da sua 
responsabilidade as agências de viagens e turismo são obrigadas a prestar uma caução e 
a realizar um seguro de responsabilidade civil, nos termos previstos no presente 
diploma”. 
 
Sobre a caução o artigo 30.º reiterava o facto da caução servir para garantir o 
cumprimento das obrigações emergentes do exercício da sua actividade e da das suas 
sucursais relativamente aos clientes, sendo que a garantia resultante da caução passaria 
a abranger todos os actos praticados durante o período em que estivesse em vigor. 
 
Ainda em matéria de caução este diploma introduziu uma norma inovadora ao 
estabelecer no n.º 4 do artigo 30.º que em caso de encerramento da agência, seja qual for 
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a causa, a caução, mesmo cancelada, manter-se-ia em vigor durante os seis meses 
seguintes ao encerramento e responderia por todas as reclamações apresentadas durante 
esse prazo, desde que emergentes de obrigações contraídas antes do encerramento. 
 
A caução, nos termos previstos no artigo 31.º era prestada à ordem da Direcção-Geral 
do Turismo, por seguro, garantia ou depósito bancário ou por qualquer outra forma que 
seja admitida pela Direcção-Geral do Turismo, sendo o seu valor calculado com base no 
montante das receitas brutas obtidas pela agência e suas sucursais no ano anterior, de 
acordo com um tabela, sendo o seu montante mínimo no valor de 2.000.000$00 e o seu 
montante máximo 30.000.000$00. 
 
Finalmente, de acordo com o artigo 41.º as agências de viagens e turismo deveriam 
efectuar um seguro de responsabilidade civil resultante da actividade da agência e das 
suas sucursais, o qual deveria manter-se sempre actualizado e em vigor. 
 
Esse seguro deveria cobrir os danos pessoais, materiais e não patrimoniais causados aos 
clientes ou a terceiros por acções ou omissões dos seus representantes e das pessoas ao 
serviço pelos quais a agência seja civilmente responsável. 
 
Por último, no que ao seguro diz respeito, o n.º 4 do artigo 41.º estabelecia que quando a 
agência organizasse viagens turísticas ao estrangeiro, o seguro deveria ser válido para 
todos os países visitados. 
 
1.8 O DECRETO-LEI N.º 198/93, DE 27 DE MAIO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O artigo 1.º deste diploma considerava agências de viagens e turismo “as sociedades 
comerciais que tenham por objecto, nomeadamente, o exercício das actividades 
previstas no presente diploma e se encontrem para tal licenciadas”. 
 
O Decreto-Lei n.º 198/93, de 27 de Maio, pretendeu, conforme resulta do seu 
preâmbulo, transpor para a legislação nacional a Directiva do Conselho das 
Comunidades Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados. 
 
Conforme também resulta do mesmo preâmbulo, o Governo da época pretendeu 
desburocratizar e simplificar o processo de licenciamento para o acesso à actividade de 
agências de viagens e turismo, razão pela qual este diploma é, relativamente aos 
anteriores, muito mais económico, no sentido desregulamentador do termo.   
 
Assim sendo, com o Decreto-Lei n.º 198/93, de 27 de Maio desapareceu uma vez mais a 
distinção entre actividades próprias e complementares das agências de viagens e 
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turismo, limitando o seu artigo 2.º a estabelecer que as agências de viagens podiam ter 
por objecto as seguintes actividades: 
 

a) A organização e venda de viagens organizadas;  
b) A reserva de serviços em empreendimentos turísticos; 
c) A intermediação na venda de serviços de agências similares, nacionais e 

estrangeiras; 
d) A recepção, transferência e assistência de turistas. 

 
Do mesmo modo, e pela mesma razão, também este diploma não fazia a distinção entre 
diferentes tipos ou classes de agências de viagens e de turismo, limitando-se o artigo 
39.º a estabelecer que às relações entre agências de viagens e turismo eram aplicáveis, 
com as necessárias adaptações, as normas constantes da secção II deste capítulo, secção 
que estabelecia as regras de relacionamento entre as agências de viagens e turismo e os 
empreendimentos turísticos. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Conforme já foi referido supra, este diploma aligeirou bastante os requisitos exigidos na 
legislação que o precedeu, o que também teve reflexos ao nível da responsabilidade das 
agências perante os seus clientes. 
 
Deixou de ser exigido um capital social mínimo para as empresas se licenciarem como 
agência de viagens. 
 
O n.º 1 do artigo 18.º estabelecia que “as agências de viagens e turismo são 
responsáveis perante os seus clientes pelo pontual cumprimento das obrigações 
resultantes da venda de viagens organizadas, ainda que essas obrigações devam ser 
executadas por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso da agência”, 
acrescentando o n.º 3 do mesmo artigo que “as agências organizadoras de viagens 
respondem solidariamente com as agências vendedoras da viagem organizada”. 
 
Ao nível das garantias, continuava neste diploma a ser obrigatório a constituição de uma 
caução, para garantia do cumprimento das obrigações emergentes do exercício da sua 
actividade, mas o montante da mesma, de acordo com o artigo 45.º era de 5% do 
volume de negócios, não podendo a mesma ser inferior a 5.000 contos nem superior a 
50.000 contos. 
 
Era ainda obrigatório a realização de um seguro de responsabilidade civil que cobrisse 
os riscos decorrentes do exercício da actividade, sendo o montante mínimo coberto pelo 
seguro de 15.000 contos. 
 
 
 



 

SaeR - Abril 2005 - 257 

1.9 O DECRETO-LEI N.º 209/97, DE 13 DE AGOSTO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Conforme resulta do preâmbulo deste diploma, a sua razão de ser prende-se, entre 
outros aspectos, pela incorrecta transposição para a legislação nacional da Directiva do 
Conselho das Comunidades Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre 
viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados, que levou à verificação 
de “sérios prejuízos para as agências de viagens e turismo portuguesas”.  
 
Este diploma no n.º 1 do seu artigo 1.º define agências de viagens como sendo “as 
empresas cujo objecto compreenda o exercício das actividades previstas no n.º 1 do 
artigo 2.º do presente diploma e se encontrem licenciadas como tal. 
 
No entanto, no n.º 2 do mesmo artigo, limita-se a noção de empresa aos “comerciantes 
em nome individual, estabelecimento individual de responsabilidade limitada, 
cooperativas e sociedades comerciais que exerçam profissionalmente ou tenham por 
objecto o exercício das actividades previstas no número anterior”. 
 
Com este diploma é ainda recuperada a distinção entre actividade próprias e 
complementares (agora denominadas acessórias) das agências de viagens e turismo. 
 
Nesse sentido, o n.º 1 do artigo 2.º considera como próprias das agências de viagens e 
turismo as seguintes actividades: 

 
a) A organização e venda de viagens turísticas; 
b) A reserva de serviços em empreendimentos turísticos; 
c) A bilheteira e reserva de lugares em qualquer meio de transporte; 
d) A representação de outras agências de viagens e turismo, nacionais ou 

estrangeiras, ou de operadores turísticos estrangeiros, bem como a intermediação 
na venda dos respectivos produtos; 

e) A recepção transferência e assistência a turistas; 
 
Por seu lado o n.º 2 do artigo 2.º considera como actividades acessórias das agências de 
viagens e turismo: 
 

a) A obtenção de passaportes, certificados colectivos de identidade, vistos ou 
qualquer outro documento necessário à realização de uma viagem; 

b) A organização de congressos e eventos semelhantes; 
c) A reserva de bilhetes para espectáculos e outras manifestações públicas; 
d) A realização de operações cambiais para uso exclusivo dos clientes, de acordo 

com as normas reguladoras da actividade cambial; 
e) A intermediação na celebração de contratos de aluguer de veículos de 

passageiros sem condutor; 
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f) A comercialização de seguros de viagem e de bagagem em conjugação e no 
âmbito de outros serviços por si prestados; 

g) A venda de guias turísticos e publicações semelhantes; 
h) O transporte turístico efectuado no âmbito de uma viagem turística, nos termos 

previstos no artigo 14.º; 
i) A prestação de serviços ligados ao acolhimento turístico, nomeadamente a 

organização de visitas a museus, monumentos históricos e outros locais de 
relevante interesse turístico. 

 
Face ao exposto supra são alargadas as competências acessórias das agências de viagens 
relativamente à legislação imediatamente anterior. 
 
No entanto, este diploma continua a não fazer a distinção entre diferentes tipos de 
agências de viagens, limitando-se o artigo 38.º a estabelecer que às relações entre 
agências de viagens e turismo são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as normas 
constantes deste capítulo, capítulo esse estabelece as regras das relações das agências 
entre si e com os empreendimentos turísticos. 
 
Sem prejuízo do referido supra, este diploma no n.º 3 do artigo 39.º (princípios gerais da 
responsabilidade), estabelece que “no caso de viagens organizadas, as agências 
organizadoras respondem solidariamente com as agências vendedoras”. 
 
Assim sendo, este diploma, embora limitando este regime às viagens organizadas, acaba 
por fazer uma distinção entre dois tipos agências de viagens: as «organizadoras» e as 
«vendedoras». 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
O n.º 1 do artigo 39.º estabelece nesta matéria que “as agências são responsáveis perante 
os seus clientes pelo pontual cumprimento das obrigações resultantes da venda de 
viagens turísticas”, o n.º 2 do mesmo artigo especifica no entanto que  “quando se tratar 
de viagens organizadas, as agências são responsáveis perante os seus clientes, ainda que 
os serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso”, 
acrescentando o n.º 3 que “no caso de viagens organizadas, as agências organizadoras 
respondem solidariamente com as agências vendedoras”. 
 
Como novidade, o n.º 4 do artigo 39.º estabelece ainda que quando se tratar de viagens 
organizadas as agências de viagens não poderão ser responsabilizadas se: 
 

a) O cancelamento se baseie no facto de o número de participantes na viagem 
organizada ser inferior ao mínimo exigido e o cliente for informado por escrito 
do cancelamento no prazo previsto no programa; 

b) O incumprimento não resulte de excesso de reservas e seja devido a situações de 
força maior ou caso fortuito, motivado por circunstâncias anormais e 
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imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas consequências não possam ter 
sido evitadas apesar de todas as diligências feitas; 

c) For demonstrado que o incumprimento se deve à conduta do próprio cliente ou à 
actuação imprevisível de um terceiro alheio ao fornecimento das prestações 
devidas pelo contrato. 

 
Em matéria de responsabilidade civil este diploma introduz no entanto uma novidade, 
ao estabelecer no seu artigo 40.º limites de responsabilidade estabelecidos em diversas 
convenções internacionais. 
 
Ao nível das garantias, este diploma estabelece no seu artigo 41.º que “para garantia da 
responsabilidade perante os clientes emergente das suas actividades próprias, as 
agências de viagens e turismo devem prestar uma caução e efectuar um seguro de 
responsabilidade civil”, sendo obrigatoriamente garantidos: 
 

a) O reembolso dos montantes entregues pelos clientes; 
b) O reembolso das despesas suplementares suportadas pelos clientes em 

consequência da não prestação dos serviços ou da sua prestação defeituosa; 
c) O ressarcimento dos danos patrimoniais e não patrimoniais causados a clientes 

ou a terceiros, por acções ou omissões da agência ou seus representantes; 
d) O repatriamento dos clientes e a sua assistência nos termos do artigo 31.º. 
e) A assistência médica e medicamentos necessários em caso de acidente ou 

doença. 
 
Para garantir a observância dos deveres previstos nas alíneas a) e b), supra, as agências 
devem prestar uma caução depositada à ordem da Direcção-Geral do Turismo, que terá 
de ser prestada, conforme previsto no artigo 44.º por seguro caução, garantia bancária, 
depósito bancário ou títulos de dívida pública portuguesa, sendo o montante idêntico ao 
previsto na legislação anterior (5% da venda de viagens organizadas no ano anterior, 
num montante não inferior a 5.000 contos, nem superior a 50.000 contos – artigo 45.º). 
 
Também a exemplo do que acontecia na legislação anterior, nos termos do artigo 50.º 
“as agências devem celebrar um seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos 
decorrentes da sua actividade, garantindo o cumprimento da obrigação prevista na 
alínea c)” supra, sendo o montante mínimo coberto pelo seguro de 15.000 contos. 
 
1.10 O DECRETO-LEI N.º 12/99, DE 11 DE JANEIRO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Ao contrário do que aconteceu com os diplomas anteriores, este diploma limitou-se a 
alterar algumas disposições do Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto. 
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Embora a noção de agência de viagens e turismo se mantenha inalterada, este diploma 
retira da noção de empresa os comerciantes em nome individual, pelo facto dos mesmos 
não terem capital social e por isso não poderem ser responsabilizados pelo montante 
mínimo exigido a esse nível. 
 
Também ao nível das actividades próprias das agências de viagens e turismo, na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 2.º a possibilidade de efectuar reservas em empreendimentos 
turísticos é estendida às casas e empreendimentos de turismo no espaço rural, às casas 
de natureza e aos estabelecimentos, iniciativas projectos ou actividades declaradas de 
interesse para o turismo. 
 
Aproveitou-se ainda esta revisão ao Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto, para fazer 
algumas, poucas, precisões relativamente ao regime aplicado às sucursais de agências 
estabelecidas na União Europeia, na utilização de meios de transporte próprios das 
agências de viagens, das informações sobre a viagem e do incumprimento pelas 
agências ou pelos terceiros prestadores de serviços após o início da viagem, entre outros 
aspectos menos relevantes. 
 
No entanto, este diploma continua a não fazer a distinção entre diferentes tipos de 
agências, com excepção do disposto no n.º 3 do artigo 39.º, em que se mantém a 
redacção do Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de Agosto, valendo a este propósito as 
considerações feitas nos comentários a esse diploma. 
 

Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Em matéria de capital social mínimo e garantias, este diploma não introduz quaisquer 
alterações relativamente ao diploma anterior 
 
Já ao nível da responsabilidade, este diploma introduz algumas alterações, ao alargar o 
número de situações em que a agência não pode ser responsabilizada, no caso de se 
tratar de viagens organizadas, nomeadamente, nos casos em que a agência legalmente 
não puder accionar o direito de regresso relativamente a terceiros prestadores dos 
serviços previstos no contrato, nos termos da legislação aplicável, e ainda quando o 
prestador de serviços de alojamento não puder ser responsabilizado pela deterioração, 
destruição ou subtracção de bagagens ou outros artigos 
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2 CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES INTERVENIENTES NA 
DISTRIBUIÇÃO TURÍSTICA, E O REGIME DE RESPONSABILIDADE DAS 
AGÊNCIAS PERANTE OS CLIENTES E ENTRE SI NA LEGISLAÇÃO 
COMUNITÁRIA (DIRECTIVA DO CONSELHO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS N.º 90/314/CEE, DE 13 DE JUNHO DE 1990 SOBRE VIAGENS 
ORGANIZADAS, FÉRIA ORGANIZADAS E CIRCUITOS ORGANIZADAS). 
 
De acordo com o artigo 1.º da referida directiva, esta tem por objecto aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros 
relativas às viagens organizadas, às férias organizadas e aos circuitos organizados, 
vendidos ou propostos para venda no território da Comunidade.  
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O artigo 2.º da referida directiva estabelece um conjunto de definições, nomeadamente 
dos intervenientes na organização, venda e fruição duma viagem turística, a saber: 
 

a) O Operador; 
b) A Agência; 
c) O Consumidor. 

 
O n.º 2 daquele artigo define «Operador» como a pessoa que organiza viagens 
organizadas de forma não ocasional e as vende ou propõe para venda, directamente ou 
por intermédio de uma agência. 
 
O n.º 3 do mesmo artigo define «Agência» como sendo a entidade que vende ou propõe 
para venda a viagem organizada elaborada pelo operador.  
 
Finalmente o n.º 4 ainda do mesmo artigo define «Consumidor» como sendo a pessoa 
que adquire ou se compromete a adquirir a viagem organizada («o contratante 
principal») ou qualquer pessoa em nome da qual o contratante principal se compromete 
a adquirir a viagem organizada («os outros beneficiários») ou qualquer pessoa a quem o 
contratante principal ou um dos outros beneficiários cede a viagem organizada («o 
cessionário»). 
 
Ora estas noções não foram acolhidas pela transposição da referida directiva para a 
legislação portuguesa. 
 
Regime aplicável à transposição de directivas comunitárias para a legislação dos 
Estados-membros 
 
A este propósito, importa ter presente as obrigações que decorrem para qualquer 
Estado-Membro do transpor uma qualquer directiva comunitária para as respectivas 
legislações nacionais. 
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Nos termos do artigo 249º do Tratado CE “A Directiva vincula o Estado-Membro 
destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando no entanto às instâncias nacionais 
a competência quanto à forma e aos meios”. 
 
Resulta desta disposição que a Directiva é um acto pelo qual a autoridade comunitária 
competente, ao mesmo tempo que fixa aos respectivos destinatários um resultado que 
no interesse comum deve ser alcançado, permite que cada um deles escolha os meios e 
as formas mais adequadas – do ponto de vista do direito interno, da realidade nacional 
ou dos seus interesses próprios – para alcançar o objectivo visado. 
 
A criação deste particular tipo de acto comunitário revela, da parte dos autores dos 
Tratados, o propósito de proporcionar às Instituições Comunitárias, a par do 
regulamento que é um rígido instrumento de uniformização jurídica, uma alavanca mais 
flexível, adaptada ao objectivo menos ambicioso de simples aproximação das 
legislações nacionais, que permite atender aos particularismos nacionais deixando aos 
Estados-Membros uma certa margem de liberdade na implementação das regras 
adoptadas a nível comunitário. 
 
É da noção de Directiva que ela obriga os seus destinatários quanto aos fins, resultados 
ou objectivos a atingir no plano económico, comercial, monetário, técnico, social, 
jurídico, etc.. 
 
É, pois, inerente à noção de Directiva que esta impõe aos Estados destinatários uma 
«obrigação de resultado». Esta obrigação dos Estados-Membros, decorrente da 
Directiva, de atingir o resultado por ela prescrito, assim como a «obrigação de um 
comportamento» resultante do artigo 10º do Tratado CE, de adoptar quaisquer medidas 
gerais ou especiais adequadas a alcançar esse resultado, impõem-se a todas as 
autoridades dos Estados-Membros incluindo – no quadro das respectivas competências 
– as autoridades judiciais. 
 
Consequentemente, ao aplicar o direito interno e, designadamente, as disposições de 
uma lei nacional especialmente adoptada com vista à execução da Directiva 
comunitária, as jurisdições nacionais estão obrigadas: a interpretar o direito nacional à 
luz do texto e da finalidade da directiva, por forma a que seja atingido o resultado 
pretendido. 
 
A liberdade quanto à escolha da forma traduz-se em que o Estado destinatário pode 
utilizar, para a adopção das medidas conducentes ao resultado prescrito a nível 
comunitário, qualquer das modalidades ou instrumentos técnico-jurídicos autorizados 
pelo direito público interno – ou seja: é-lhe facultado agir por via legislativa, por via 
regulamentar ou pela simples via administrativa mediante instruções aos agentes do 
Estado. 
 



 

SaeR - Abril 2005 - 263 

Cabe a cada Estado, tendo em conta a situação concreta e o seu direito interno, decidir 
sobre a forma jurídica mais adequada à produção do resultado prescrito. 
 
Assim, impõe-se aos Estados-Membros acatar a obrigação de resultado prescrita pela 
Directiva comunitária – o que implica o cumprimento da obrigação de comportamento 
que para eles se traduz no dever de aplicar esse acto na ordem interna ou, como é 
corrente dizer-se em linguagem comunitária, o dever de proceder à sua transposição.      
 
Por todas as razões supra referidas, não é obrigatório que um Estado-Membro, 
transponha textualmente a Directiva para o seu direito interno. 
 
Pelo contrário, é dado aos Estados-Membros alguma liberdade para interpretar a 
directiva à luz do respectivo enquadramento jurídico, da realidade nacional ou dos seus 
interesses próprios. 
 
Cabe à Comissão Europeia, enquanto guardiã dos Tratados, apreciar se essa 
transposição foi ou não correctamente efectuada. 
 
No caso da Comissão Europeia entender que um Estado-Membro não transpôs 
correctamente uma qualquer Directiva Comunitária, esta intentará contra o Estado-
Membro infractor, uma acção por incumprimento junto do Tribunal de Justiças das 
Comunidades Europeias. 
 
Sem prejuízo do referido supra, importa analisar a forma como cada um dos Estados-
Membros transpôs esta directiva (fazendo um breve estudo de direito comparado), com 
particular incidência, nos agentes intervenientes nas viagens férias e circuitos 
organizados. 
 
Depois desta análise, poder-se-ão então tirar algumas conclusões sobre as vantagens ou 
desvantagens de, conforme é feito naquela Directiva Comunitária, elencar e definir os 
vários agentes intervenientes e os respectivos papéis, com particular incidência nas 
questões da responsabilidade dos operadores e das agências perante os clientes finais. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Antes de entrar na questão do regime de responsabilidade aplicável às agências, importa 
referir que o objectivo desta directiva relativa às viagens organizadas consiste em 
estabelecer regras mínimas relativas à informação prestada ao consumidor, requisitos 
formais referentes a contratos de viagens organizadas, normas obrigatórias aplicáveis às 
obrigações contratuais (cancelamento, alteração, responsabilidade civil dos operadores 
das viagens organizadas ou agências, etc.) e alcançar uma protecção efectiva dos 
consumidores em caso de insolvência ou falência do operador da viagem organizada. 
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Sobre o regime de responsabilidade das agências o n.º 1 do artigo 5.º da referida 
directiva estabelece que “Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para que 
o operador e/ou a agência que sejam partes no contrato sejam responsáveis perante o 
consumidor pela correcta execução das obrigações decorrentes do contrato, quer essas 
obrigações devam ser executadas por eles próprios ou por outros prestadores de 
serviços, e isso sem prejuízo do direito de regresso do operador e/ou da agência contra 
esses outros prestadores de serviços”. 
 
O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que “no que se refere aos danos que a não execução 
ou a incorrecta execução do contrato causem ao consumidor, os Estados-membros 
tomarão as medidas necessárias para que o operador e/ou a agência sejam 
responsabilizados, a não ser que a culpa da referida não execução ou incorrecta 
execução não seja imputável nem ao operador e/ou à agência nem a outro prestador de 
serviços porque:  
 

 As faltas verificadas na execução do contrato são imputáveis aos consumidores,  
 Essas faltas são imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das prestações 

previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e inevitável; 
 Essas faltas são devidas a um caso de força maior, na acepção do nº 6, alínea ii) 

do segundo parágrafo, do artigo 4º, ou a um acontecimento que nem o operador 
e/ou a agência nem o prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando 
todas as diligências necessárias.  

 
Por último, no que à responsabilidade diz respeito, o artigo 7.º da supra referida 
directiva estabelece que “o operador e/ou a agência que sejam partes no contrato devem 
comprovar possuir meios de garantia suficientes para assegurar, em caso de insolvência 
ou de falência, o reembolso dos fundos depositados e o repatriamento do consumidor”. 

 
3 CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES INTERVENIENTES NA 
DISTRIBUIÇÃO TURÍSTICA, E O REGIME DE RESPONSABILIDADE DAS 
AGÊNCIAS PERANTE OS CLIENTES E ENTRE SI NA LEGISLAÇÃO DOS 
ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE EUROPEIA.  

 
3.1 A LEGISLAÇÃO BELGA 

 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Os diplomas que regulam as agências de viagens na Bélgica são os seguintes: 

 
 A Lei 927/94, de 16 de Fevereiro, que regula os contratos de organização de 

viagens turística e de intermediário na venda de viagens turísticas; 
 O Real Decreto de 25 de Abril de 1997, que regula os mesmo de garantia que os 

operadores turísticos têm de assegurar. 
 



 

SaeR - Abril 2005 - 265 

O primeiro daqueles diplomas prevê a existência de dois tipos de “agências de viagens”: 
 

 O Organizador de Viagens / Operador Turístico: Definido como sendo toda 
e qualquer pessoa que agindo como vendedor, no sentido que lhe é dado pela Lei 
de 14 de Julho de 1991 sobre actos de comércio e sobre a informação e 
protecção dos consumidores, que venda ou proponha para venda dois dos 
seguintes serviços – transporte, alojamento, serviços não subsidiários do 
transporte, directamente ou através de um agente de viagens; 

 
 O Intermediário de Viagens / Agência: Definido como sendo toda e qualquer 

pessoa que agindo como vendedor, no sentido que lhe é dado pela Lei de 14 de 
Julho de 1991 sobre actos de comércio e sobre a informação e protecção dos 
consumidores, que celebre um contrato de intermediário de viagens, entendido 
este como o contrato pelo qual uma pessoa se compromete a procurar para outra 
pessoa, mediante o pagamento de um preço, seja um contrato de organização de 
viagens, seja uma ou várias prestações isoladas que permitam a realização de 
uma viagem turística.  

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
O artigo 17.º da Lei de 16 de Fevereiro de 1994, em matéria de responsabilidade, 
determina que o organizador de viagens (operador turístico) é responsável perante os 
clientes pela correcta execução das obrigações decorrentes do contrato, quer essas 
obrigações sejam da sua responsabilidade directa ou da responsabilidade de terceiros 
prestadores de serviço. 
 
No artigo 36º da lei relativa a viagens organizadas, a Bélgica retomou literalmente o 
artigo 7º da directiva. O Real Decreto (Arrêté  Royal de 25 de Abril de 1997) relativo à 
aplicação do artigo 36º da lei sobre viagens organizadas (Lei de 16 de Fevereiro de 
1994) determina que os operadores turísticos devem assegurar “meios de garantia 
suficientes”, através da conclusão de um contrato de seguro com uma companhia de 
seguros autorizada. O segurador está obrigado a cobrir o reembolso completo de todas 
as somas pagas pelos consumidores, decorrentes directa ou indirectamente da viagem 
organizada e as despesas totais de repatriamento dos consumidores cujas viagens 
organizadas já tenham tido início. 
 
Nos termos do artigo 18.º da Lei de 16 de Fevereiro de 1994, os organizadores de 
viagens/Operadores Turísticos apenas não são responsáveis quando: 
 

a) Quando as faltas verificadas na execução do contrato sejam imputáveis aos 
consumidores,  

b) Quando essas faltas sejam imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das 
prestações previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e 
inevitável; 
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c) Quando essas faltas forem devidas a casos de força maior, motivadas por 
circunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas 
consequências não possam ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas 

d) Quando se verificar um acontecimento que nem o operador e/ou a agência nem o 
prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando todas as diligências 
necessárias.  

 
Exige-se que as pessoas que ajam como agentes de viagens obtenham uma licença de 
uma autoridade regional. Contudo, não é necessário a prova de existência de meios de 
garantia suficientes nos termos do artigo 36º da lei relativa a viagens organizadas para a 
obtenção da licença; são as companhias de seguros que estão obrigadas a publicar 
regularmente as listas das agências de viagens que seguram. 

 
3.2 A LEGISLAÇÃO DINAMARQUESA 

 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Os diplomas que na Dinamarca regulam a actividade das agências de viagens e turismo 
são, no essencial, os seguintes: 
 

 A Lei n.º 454/1993, de 20 de Junho de 1993 (Lov nr. 454 af 30/06/1993 om 
ændring af lov om en rejsegarantifond Industrimin.j.nr. 90-331-2. Lovtidende A 
hæfte udgivet den 01/07/1993 s.2427. TLOV), que transpõe para a legislação 
dinamarquesa a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias n.º 
90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados; 

 A Lei n.º 472/93, de 30 de Junho (Lov nr. 472 af 30/06/1993 om pakkerejser. 
Justitsmin.j.nr. L.A. 1992-460002- 464. Lovtidende A hæfte 89 udgivet den 
01/07/1993 s.2499. JLOV) que estabelece o regime de garantias no caso de 
viagens organizadas; 

 A Lei n.º 315/97, de 14 de Maio (Lov n.º 315 de 14/05/1997 om en 
rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15), relativa a fundos de garantia.   

 
O primeiro daqueles diplomas limita-se a reproduzir, no que aos agentes intervenientes 
na elaboração e venda de viagens organizadas diz respeito, quase literalmente, o texto 
da referida directiva. 
 
Por essa razão, os n.os 1 e 2 do artigo 3.º daquele diploma distinguem dois tipos de 
agências de viagens: os organizadores e os vendedores ou retalhistas. 
 

 Organizadores - São todas as pessoas que organizam viagens organizadas de 
forma não ocasional e as vendem ou propõe para venda, directamente ou por 
intermédio de uma agência vendedora ou retalhista. 
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 Vendedores/Retalhistas - São as empresas ou entidades que vendem ou propõe 
para venda a viagem organizada elaborada pelo operador. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Em matéria de responsabilidade, o n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 454/1993, de 20 de 
Junho de 1993, estabelece que a agência vendedora é responsável perante o cliente pela 
correcta execução do contrato ainda que a responsabilidade pertença à agência 
organizadora. 
 
Nesse sentido, o n.º 2 do mesmo artigo estabelece que a agência vendedora ficará 
subrogada nos direitos do cliente, quando pedir responsabilidades à agência 
organizadora.  
 
No que respeita às garantias, ainda antes da entrada em vigor da directiva relativa a 
viagens organizadas, a lei dinamarquesa 104/1986 (Lov ov en rejsegarantifond, cf. 
Executive order n.º 104 de 28 de Fevereiro de 1986, alterado pelo Act n.º 454 de 30 de 
Junho de 1993) impôs a obrigatoriedade dos operadores intermediários e operadores 
estrangeiros integrarem um fundo de garantia de viagens, destinado a cobrir todas as 
despesas de repatriamento e devolução de somas pagas. A referida lei foi alterada pela 
Lei nº 454/1993 com vista à sua conformidade com a directiva. 
 
Uma nova lei relativa a fundos de garantia de viagem foi adoptada em 1997 (Lov nr. 
315 de 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15). Tal como o 
estabelecido no diploma anterior, os operadores e intermediários de operadores 
estrangeiros são obrigados a integrar o fundo de garantia de viagem, devendo proceder 
ao depósito da garantia (que varia entre 1 e 100% do volume de negócios anual (vd. 
artigo 8.º, n.º 5 e da Lei 315/1997), de acordo com o valor deste último e o tipo de 
viagens vendidas) e pagando por cada viagem organizada uma contribuição de 5 DKK. 
 
As empresas são agrupadas em diferentes categorias de acordo com o respectivo 
volume de negócios. Por exemplo, no caso de o volume de negócios não exceder 15 
milhões a garantia será de 300 000 DKR ; se for entre 15 e 50 milhões, a garantia 
deverá ser de 1 milhão. É de recear que este sistema tenha por vezes efeitos 
discriminatórios (por que razão uma empresa que tenha um volume de negócios de 16 
milhões DKR deverá apresentar uma garantia que excede o triplo da que deve ser 
apresentada por uma empresa cujo volume de negócios é de 15 milhões de DKR), 
constituindo certamente um obstáculo para as pequenas empresas. O n.º 1 do artigo 14.º 
permite diminuir a garantia se o volume de negócios for inferior à garantia mínima; tal 
significa que, para as empresas muito pequenas, a garantia pode ser igual ao volume de 
negócios anual. Por outro lado, o n.º 2 do artigo 14.º determina que em casos especiais 
(não é dada qualquer indicação sobre quais são os casos), as empresas podem beneficiar 
de uma exoneração tanto no que diz respeito às garantias como às contribuições. 
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O fundo de garantia deve, em princípio, assegurar a responsabilidade total por todos os 
riscos indicados no artigo 7º da Directiva 90/314/CEE. Contudo, a sua dotação pode 
suscitar algumas preocupações, embora a nova lei do fundo de garantia de viagens 
organizadas tenha melhorado consideravelmente a sua situação financeira. 
 
3.3 A LEGISLAÇÃO ALEMÃ 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
A legislação alemã sobre agências de viagens está integrada no Código Civil. (Gesetz 
zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13/06/1990 über Pauschalreisen vom 
24/06/1994, BGBl I vom 29/06/1994 Seite 1322 (eingearbeitet in §§ 651 a – 651l des 
Bürgerlichen Gesetzbuches und § 147b der Gewerbeordnung) – Verordnung über die 
Informationspflichten von Reiseveranstaltern vom 14/11/1994, Bundesgesetzblatt Teil I 
Seite 3436. 
 
O Código Civil Alemão (§ 651k) distingue dois tipos de agências de viagens: Os “Tour 
Operators” e os “Travel Mediators”. 
 

 Os “Tour Operators”/Operadores Turísticos – As empresas que organizam 
viagens organizadas, de forma não ocasional e as vende ou propõe para venda, 
directamente ou por intermédio de uma agência vendedora (Travel Mediator); 

 “Travel Mediators”/Agências Vendedoras: São as empresas que vendem ou 
propõem para venda a viagem organizada elaborada pelos operadores. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Em matéria de responsabilidade a lei alemã (§ 651f BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – 
Código Civil), é parca em pormenores, limitando-se a estabelecer que o cliente pode 
accionar o operador por perdas e danos, a não ser que a deficiência na execução do 
contrato não possa ser imputada ao operador. 
 
Ao nível das garantias, a lei alemã (651k BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Código 
Civil), determina que os operadores de viagens devem subscrever uma apólice de 
seguro ou garantia através de um instituto financeiro. O operador de viagens ou agência 
só pode aceitar o pagamento do consumidor depois lhe ter apresentado um certificado 
que lhe confira um crédito directo em relação ao segurador/garante. 
 
Todavia, a responsabilidade de cada companhia de seguros ou instituição financeira 
pode ser limitada a um montante total de 200 milhões de DM por ano. Se este valor for 
excedido, o reembolso dos fundos depositados e a devolução das despesas de 
repatriamento ao consumidor apenas poderá ser parcial. 
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A quantia de 200 milhões de DM pode parecer elevada, mas deve ser considerada 
relativamente ao volume de negócios da indústria alemã de viagens. Em 1995, TUI, o 
maior operador alemão de viagens com uma quota de mercado de 17%, realizou um 
volume de negócios de quase 6 biliões de 
DM, pelo que os 200 milhões de DM correspondem ao volume de negócios respeitante 
a menos de duas semanas desta empresa. Desde então, as quantias representadas pelo 
volume de negócios aumentaram, mas o limite de 200 milhões de DM permaneceu. 
 
Em 1995, o volume de negócios total do sector de viagens organizadas é de cerca de 40 
biliões de DM por ano. Se todas as empresas tivessem optado por subscrever uma 
apólice de seguros da mesma companhia de seguros, a cobertura seria cerca de 0,5% do 
volume de negócios anual, podendo em outros Estados-Membros atingir 10% quando 
não é ilimitada. 
 
De acordo com o sistema alemão, o consumidor pode ter de esperar pelo reembolso até 
ao final do ano, pois só nessa altura pode ser determinado se o limite de 200 milhões de 
DM foi excedido ou não. Deste modo, o reembolso rápido parece não ser possível. 
 
Por fim, pode observar-se que a cobertura do risco não depende, na verdade, do volume 
de negócios da empresa em questão, mas antes, do número de empresas que escolheram 
a mesma companhia de seguros. 
 
Ao contrário do que acontece na maior parte dos outros Estados-Membros, a Alemanha 
não exige nenhuma licença aos operadores/agências de viagens. 
 
Qualquer pessoa pode iniciar a actividade relativa à agência de viagens, só sendo 
detectada a não conformidade com as exigências legais (por exemplo inexistência de 
garantias de viagem) quando ocorrerem problemas. Deste modo, os consumidores não 
estão protegidos se o operador da viagem não possuir meios de garantia. Normalmente, 
fica a cargo do consumidor verificar se o operador da viagem está segurado ou não, 
tendo sido verificado que muitos operadores de viagens não estão segurados. 
 
3.4 A LEGISLAÇÃO GREGA 

 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O diploma que na Grécia regula as obrigações dos Operadores Turísticos e das 
Agências de Viagens é o Decreto Presidencial n.º 339/96, de 5 de Setembro, que 
transpõe para a legislação grega a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias 
n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens organizadas, férias organizadas 
e circuitos organizados. 
 
Este diploma a exemplo do que acontece com a referida directiva, faz igualmente a 
distinção entre operadores turísticos e agências de viagens. Nesse sentido são: 
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 «Operadores» As empresas que organizam viagens organizadas de forma não 

ocasional e as vendem ou propõe para venda, directamente ou por intermédio de 
uma agência. 

 
 «Agências» As empresas ou entidades que vendem ou propõem para venda a 

viagem organizada elaborada pelo operador. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Em termos de responsabilidade, a lei grega (Decreto Presidencial n.º 339/1996) 
estabelece que a agência organizadora ou a agência vendedora são responsáveis perante 
o cliente pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, devendo garantir o 
repatriamento imediato e o reembolso dos montantes no caso da agência organizadora 
ou vendedora abrir falência ou ficar numa situação de insolvência (aquele que tiver 
vendido a viagem organizada), independentemente desses serviços sejam da sua 
responsabilidade directa ou da responsabilidade de terceiros prestadores de serviços.  
   
Ainda de acordo com o mesmo diploma deve existir um contrato escrito entre a agência 
vendedora, a ou a agência organizadora e o cliente.  
 
No que diz respeito às garantias, a alínea b) do n.º 5 do artigo 5º e o n.º 1 do artigo 7.º 
do Decreto Presidencial n.º 339/1996, estabelecem que os operadores e agências devem 
subscrever uma apólice de seguros para cobrir a sua responsabilidade civil e 
profissional, incluindo, em caso de insolvência/falência, a obrigação de reembolso dos 
fundos depositados e o repatriamento do consumidor. 
 
Existe ainda a possibilidade de estes riscos serem cobertos por garantias bancárias ou 
um fundo de garantia comum especial. Quanto ao funcionamento deste fundo, não foi 
prestada nenhuma informação à Comissão.  
 
Em conformidade com a alínea b) do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto Presidencial 
339/1996, as empresas de transporte marítimo de passageiros são exoneradas desta 
obrigação. A este propósito, foi enviada uma notificação à Grécia pela Comissão 
Europeia. 
 
3.5 A LEGISLAÇÃO ESPANHOLA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
A Espanha optou por distribuir a legislação reguladora da actividade das agências de 
viagens por dois diploma, a saber: 

 
 Ley número 21/95 de 06/07/1995, reguladora de los Viajes Combinados, Boletín 
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Oficial del Estado número 161 de 07/07/1995 (Lei n.º 21/1995, de 6 de Julho, 
que regula as viagens organizadas). 

 Real Decreto n.º 271/88 de 25/03/1988, por el que se regula el ejercicio de las 
actividades propias de las Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado 
número 76 de 29/03/1988 (que regula o exercício das actividades próprias das 
agências de viagens); 

 
O artigo 3.º do Real Decreto n.º 271/1988, de 25 de Março, distingue três tipos de 
agências: 
 

 As agências «mayoristas» (grossistas) – Que são aquelas que projectam, 
elaboram e organizam todo o tipo de serviços e pacotes turísticos para os 
oferecer às agências «minoristas» (retalhistas), não podendo oferecer os seus 
produtos directamente ao cliente ou consumidor; 

 As agências «minoristas» (retalhistas) – Que são aquelas que ou comercializam 
o produto das agências «mayoristas» (grossistas) ou que projectam, elaboram e 
organizam todo o tipo de serviços e pacotes turísticos e ou praticam todo o tipo 
de serviços ou pacotes turísticos directamente ao público, não podendo oferecer 
esses produtos a outras agências; 

 As agências «minoristas-mayoristas» (grossistas-retalhistas) – Que são aquelas 
que podem simultaneamente exercer as actividades de ambos os tipos de 
agências. 

 
Por seu turno, o artigo 2.º da Lei n.º 21/1995, de 6 de Julho, reproduz quase literalmente 
o artigo 2.º da Directiva do Conselho 90/314/CEE, de 13 de Junho, sobre viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados. Nesse sentido, aquela lei (sob a 
epígrafe “definições”) estabelece os seguintes conceitos: 
 

 Viagem organizada: a combinação prévia de pelo menos dois dos elementos 
seguintes, quando seja vendida ou proposta para venda a um preço com tudo 
incluído e quando essa prestação exceda vinte e quatro horas ou inclua uma 
dormida:  
a) Transporte; 
b) Alojamento;  
c) Outros serviços turísticos não subsidiários do transporte ou do alojamento 

que representem uma parte significativa da viagem organizada.  
 

 Operador/Organizador: a pessoa física ou jurídica que organiza viagens 
organizadas de forma não ocasional e as vende ou propõe para venda, 
directamente ou por intermédio de uma agência.  

 Agência: a entidade que vende ou propõe para venda a viagem organizada 
elaborada pelo operador/organizador.  

 Contratante Principal: a pessoa que adquire ou se compromete a adquirir a 
viagem organizada; 
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 Beneficiário: Qualquer pessoa em nome da qual o contratante principal se 
compromete a adquirir a viagem organizada; 

 Cessionário: Qualquer pessoa a quem o contratante principal ou um dos outros 
beneficiários cede a viagem organizada; 

 Contrato: o acordo que liga o consumidor ao operador e/ou à agência. 
 

Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 21/95, de 6 de Julho, “os organizadores e 
os agências vendedoras de viagens organizadas respondem perante os clientes em 
função das obrigações que cada um deles assume no contrato de prestação de serviços 
(programa de viagem), independentemente da incorrecta prestação dos mesmos ser da 
responsabilidade dos terceiros prestadores de serviços (de alojamento e transporte), e 
sem prejuízo do direito de regresso relativamente à parte faltosa”. 
 
Estabelece ainda o n.º 2 daquele artigo que os organizadores e as agências de viagens 
são solidariamente responsáveis perante os seus clientes pela não prestação dos serviços 
contratados ou pela sua prestação deficiente. 
 
Aquela responsabilidade cessará quando ocorrer algumas das seguintes situações: 
 

a) Quando as faltas verificadas na execução do contrato sejam imputáveis aos 
consumidores,  

b) Quando essas faltas sejam imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das 
prestações previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e 
inevitável; 

c) Quando essas faltas forem devidas a casos de força maior, motivadas por 
circunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas 
consequências não possam ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas 

d) Quando se verificar um acontecimento que nem o operador e/ou a agência nem o 
prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando todas as diligências 
necessárias.  

 
Por último, o n.º 3 ainda do mesmo artigo estabelece que a responsabilidade dos 
organizadores ou das agências vendedoras perante os seus clientes é limitado pelos 
valores máximos previstos nas convenções internacionais sobre a matéria. 
 
Ainda em matéria de responsabilidade perante os clientes o artigo 12.º do mesmo 
diploma, estabelece que os organizadores e vendedores de viagens organizadas devem 
prestar uma caução, nos termos que forem determinados pela entidade da administração 
turística competente, que se destina a garantir a boa execução do contrato de viagem e, 
especialmente, o reembolso dos fundos depositados e o repatriamento do consumidor 
em caso de insolvência/falência da agência de viagens.  
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Deste modo, o diploma não parece considerar a disponibilidade directa do depósito para 
financiar o repatriamento do consumidor, mas apenas o reembolso das despesas de 
repatriamento do consumidor. 
 
Note-se ainda que o Real Decreto 271/1988, de 25 de Março, não determina se as 
referidas cauções deverão cobrir os riscos de insolvência/falência. Desta forma, não é 
claro se o viajante pode beneficiar da caução no caso de a agência de viagens se tornar 
insolvente/falir. A falta de uma disposição clara a favor dos consumidores (que indique 
explicitamente que a caução se destina ao seu reembolso e repatriamento em caso de 
insolvência/falência da agência de viagens) implica que um consumidor só possa exigir 
o reembolso da agência de viagens que é insolvente/que faliu. Entretanto, a caução 
servirá para cobrir qualquer tipo de responsabilidades civil da agência de viagens, 
sendo, então, apenas uma parte do estado de insolvência/falência. 
 
Enquanto a Lei n.º 21/1995, de 6 de Julho, relativa às viagens organizadas tem uma 
redacção muito próxima do artigo 7.º da directiva, o Real Decreto n.º 271/1988, de 25 
de Março, restringe a cobertura total do risco.  
 
Por exemplo, os limites da garantia não só são fixos como bastante baixos. 
Efectivamente, o valor da caução é fixo, não sendo relativo ao valor do volume de 
negócios anual da agência de viagens. Desta forma, quanto maior for o volume de 
negócios anual de uma agência de viagens, menor é a cobertura do risco garantida pela 
caução. 
 
Os operadores/agências estrangeiros estabelecidos em Espanha devem apresentar os 
meios de garantia previstos pela lei espanhola. O cumprimento das disposições relativas 
a garantias de viagens do respectivo país de origem não é considerado suficiente. 
 
A caução será activada quando existir uma sentença judicial que a isso obrigue, 
instaurada pelo cliente contra o organizador e ou a agência, ou quando existir uma 
decisão nesse sentido das juntas arbitrais de conflitos de consumo. 
 
A caução poderá ser individual ou de grupo.    
 
O Real Decreto n.º 271/1988, de 25 de Março, no seu artigo 4.º fixa o valor da referida 
caução nos seguintes termos: 
 

a) No caso de se tratar de caução individual, o valor da mesma será: no das 
agências “mayoristas”/Grossistas 20.000 pesetas, no caso das agências 
“minoristas”/retalhistas, 10.000 pesetas e quando as agências forem 
simultaneamente grossistas e retalhistas 30.000 pesetas (se agência não tiver 
mais de 6 sucursais ou estabelecimentos) e mais 1.000 por cada sucursal ou 
estabelecimento para além desse número; 
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b) As agências de viagens podem aderir voluntariamente à prestação de cauções 
colectivas ou de grupo, as quais podem ser feitas através de associações 
legalmente constituídas, num fundo solidário de garantia, sendo o seu valor 
correspondente a 50% da soma das cauções individuais de cada agência, não 
podendo no entanto o mesmo ter um valor inferior a 400.000 pesetas (cada 
agência não pode ter mais de 6 estabelecimentos) e mais 2.000 pesetas por cada 
sucursal ou estabelecimentos para além desse número. 

 
3.6 A LEGISLAÇÃO FRANCESA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
A exemplo do que acontece com a legislação espanhola, também a legislação francesa 
sobre agências de viagens está repartida por dois diplomas: 
 

 Loi Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités 
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (Lei 92-645, de 
13 de Julho (que estabelece as condições de exercício das actividades 
relacionadas com a venda e viagens turísticas); 

 Décret Numéro 94-490 du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi 
numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités 
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ( Decreto 94-490, 
de 15 de Junho, que regulamenta a Lei n.º 645/92, de 13 de Julho, que fixa as 
condições para o exercício da actividade das agências de viagens). 

 
O artigo 1.º da Lei 92-645, de 13 de Julho, estabelece que as disposições daquela lei 
aplicam-se às pessoas físicas ou morais responsáveis directa ou indirectamente, 
quaisquer que sejam as modalidades de remuneração, pelas operações que consistam na 
organização ou venda: 
 

a) De viagens ou estadias turísticas, individuais ou colectivas; 
b) De serviços fornecidos no momento relativos a viagens turísticas, 

nomeadamente de títulos de transporte, reservas em estabelecimentos hoteleiros 
e similares e em estabelecimentos de restauração e de bebidas; 

c) De serviços ligados ao acolhimento turístico, nomeadamente a organização de 
visitas a museus ou a monumentos nacionais; 

 
A parte final do artigo 1.º e o artigo 2.º da referida lei estabelecem ainda que as suas 
disposições se aplicam igualmente à venda de viagens organizadas (as viagens turísticas 
que, combinando previamente dois dos serviços seguintes, sejam vendidas ou propostas 
para venda a um preço com tudo incluído, quando excedam 24 horas ou incluam uma 
dormida: a) Alojamento; b) Transporte; c) Serviços turísticos não subsidiários do 
transporte) e ainda à organização de congressos ou a manifestações de natureza idêntica, 
que incluam todos ou parte dos serviços previstos nas alíneas supra referidas. 
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No entanto, e ao contrário do que acontece na legislação espanhola e portuguesa, a 
legislação francesa sobre agências de viagens não inclui uma definição de agência e ou 
operador turístico. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
O artigo 23.º da Lei 92-645, de 13 de Julho, estabelece em matéria de responsabilidade 
que “qualquer pessoa física ou moral que se exerça as actividades referidas no artigo 1.º 
(…) venda de viagens organizadas (…) é legalmente responsável perante o cliente pela 
boa execução das obrigações que resultam do contrato, independentemente de serem 
prestadas directamente ou através de terceiros prestadores de serviços, e sem prejuízo 
do seu direito de regresso contra estes”. 
 
Essa responsabilidade pode ser afastada na totalidade ou em parte, quando a não 
prestação dos serviços contratados ou a sua prestação defeituosa for imputável ao 
cliente, ou se forem imputadas a um terceiro (estrangeiro) alheio ao fornecimento das 
prestações previstas no contrato e que revistam um carácter imprevisível e inevitável, 
sejam devidas a casos de força maior, motivadas por circunstâncias anormais e 
imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas consequências não possam ter sido 
evitadas apesar de todas as diligências feitas.  
 
A alínea c) do artigo 4.º da Lei francesa 92-645, de 13 de Julho de 1992, relativa a 
agências de viagens determina a obrigação de as agências de viagens apresentarem aos 
seus clientes provas suficientes que garantam o cumprimento do contrato, o reembolso 
dos fundos depositados e o repatriamento do consumidor. Em casos urgentes, deve ser 
possível mobilizar de imediato a garantia em França. A mesma obrigação é estabelecida 
em relação às associações que propõem viagens organizadas numa base não lucrativa 
nos termos da alínea b) do artigo 9.º e em relação a circuitos turísticos locais nos termos 
do artigo 11.º da referida lei. 
 
Ainda de acordo com a alínea d) do artigo 4.º da Lei 92-645, de 13 de Julho de 1992 as 
agências de viagens devem ainda celebrar um contrato de seguro de responsabilidade 
civil que cubra os riscos decorrentes do exercício da sua actividade.  
 
O Decreto 94-49056, de 17 de Junho, que se baseia na Lei 92-645, nos seus artigos 12.º 
a 15.º dispõe que os meios de garantia devem ser prestados através da adesão a um 
fundo de garantia comum ou através da garantia de uma instituição financeira ou de 
uma companhia de seguros. 
 
Os Preféts de Departement estão autorizados a estabelecer o valor mínimo em relação a 
cada empresa individual/associação e a controlar a utilização das garantias. 
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As garantias que abrangem o reembolso dos fundos depositados e o repatriamento do 
consumidor estão, em qualquer dos casos, limitadas. É claro que sem dispor de dados 
mais pormenorizados é impossível determinar a relação média entre o volume de 
negócios anual de uma agência de viagens e o valor da garantia que deve ser 
apresentada. Todavia, pode calcular-se que na maior parte dos casos o valor da garantia 
não atinge os 15% ou mesmo 10% do volume de negócios anual. 
 
Segundo informação de uma associação de consumidores, parece não existir protecção 
do consumidor nos casos em que o operador/agência de viagens não efectua a 
renovação da sua adesão ao fundo de garantia comum.  
 
A legislação francesa estabelece que deve ser prestada ao consumidor informação sobre 
a existência de garantias financeiras suficientes. Na prática, geralmente, o consumidor 
recebe o nome e a direcção do garante, mas nenhuma informação concreta sobre os 
pormenores da garantia. 
 
O Decreto 94-49056, de 17 de Junho (artigos 20.º a 23.º) estabelece ainda a 
obrigatoriedade das agências de viagens celebrarem um seguro de responsabilidade civil 
que cubra os riscos decorrentes do exercício da sua actividade. 
 
3.7 A LEGISLAÇÃO IRLANDESA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O diploma que regula as viagens organizadas e o exercício da actividade das agências 
de viagens na Irlanda é o Package Holidays and Travel Trade Act, 1995, de 17 de Julho. 
 
O supra referido diploma é semelhante ao diploma do Reino Unido, prevendo também 
ele três tipos de agências de viagens o «organizer», o «retailor» e o “package 
provider”. 
 
De acordo com o disposto nos artigos  2.º e 3.º do supra referido diploma, entende-se 
por:  

 
 Organizer/Organizador/Operador – A pessoa que organiza viagens 

organizadas de forma não ocasional e as vende ou propõe para venda ao 
consumidor, directamente ou por intermédio de uma agência. 

 Retailer/Agência a entidade que vende ou propõe para venda a viagem 
organizada elaborada pelo operador/organizador.  

 Package Provider: A pessoa, que não o consumidor, que intervém no contrato 
que pode ser o organizador, a agência, ou ambos; 

 
O artigo 2.º do mesmo diploma estabelece ainda um conjunto de outras definições, a 
saber: 
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 Consumer/Consumidor: A pessoa que adquire ou se compromete a adquirir a 

viagem organizada; 
 The principle contractor/Beneficiário: Qualquer pessoa em nome da qual o 

contratante principal se compromete a adquirir a viagem organizada; 
 Transferee/Cessionário: Qualquer pessoa a quem o contratante principal ou um 

dos outros beneficiários cede a viagem organizada; 
 Contract/Contrato : O acordo que liga o consumidor ao operador, 

directamente, ou através de uma agência. 
 

Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Em matéria de responsabilidade, o artigo 21.º do Package Holidays and Travel Trade 
Act 1995, estabelece que o organizador/operador é responsável pelo cumprimento das 
obrigações previstas no contrato celebrado com o cliente, independentemente da 
responsabilidade ser directamente sua ou resultante da intervenção da agência 
vendedora ou de terceiros prestadores de serviços, sem prejuízo do direito de regresso 
relativamente a estes. 
 
A agência organizadora/operador turístico será responsável perante o cliente por 
qualquer prejuízo que decorra da não prestação dos serviços contratados ou da sua 
prestação defeituosa, a não ser que ocorra uma das seguintes situações: 

 
a) Quando as faltas verificadas na execução do contrato sejam imputáveis aos 

consumidores,  
b) Quando essas faltas sejam imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das 

prestações previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e 
inevitável; 

c) Quando essas faltas forem devidas a casos de força maior, motivadas por 
circunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas 
consequências não possam ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas 

d) Quando se verificar um acontecimento que nem o operador e/ou a agência nem o 
prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando todas as diligências 
necessárias.  

 
O artigo 22.º do “Package Holidays and Travel Trade Act 1995”, determina que os 
vendedores de viagens organizadas devem comprovar possuírem meios de garantia 
suficientes para o reembolso dos fundos depositados e o repatriamento do consumidor 
em caso de insolvência ou de falência.  
 
Considera-se que o vendedor da viagem organizada satisfez este requisito se cumprir 
uma ou mais das medidas descritas nas disposições 23 a 25 da referida lei. Também se 
considera que o vendedor cumpriu a sua obrigação se se tratar de uma viagem 
organizada em relação à qual o vendedor tenha de possuir uma licença de acordo com o 
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“Transport Act” (Lei dos Transportes) de 1982 e se estiver coberto pelos acordos 
estabelecidos nos termos da referida lei. 
 
A lei de 1982 relativa aos transportes inclui um sistema de licença para os operadores e 
agências de viagens. O artigo 13.º da referida lei estabelece que cada operador ou 
agência de viagens deve, antes de lhe ser concedida uma licença, apresentar uma 
garantia. Esta garantia irá permitir que, em caso de incapacidade ou culpa do operador 
de viagens ou da agência de viagens para cumprir os seus compromissos financeiros ou 
contratuais em relação a contratos de viagens ao estrangeiro, um valor pecuniário seja 
colocado à disposição do Ministro dos Transportes para ser aplicado em benefício de 
qualquer cliente que tenha sofrido danos ou perdas. 
 
A garantia pode ser utilizada no repatriamento dos clientes que estejam fora do território 
irlandês, no reembolso de todas as despesas razoáveis obrigatoriamente contraídas pelos 
referidos consumidores por força da insolvência/falência e no reembolso (na medida do 
possível) dos fundos 
depositados. 
 
Os requisitos relativos à garantia são estabelecidos pelo Regulamento sobre operadores 
de viagens e agências de viagens (garantias) de 1983 (Tours Operators and Travel 
Agents (Bondings) Regulations 1983 S.I. nº 102 de 1983). 
 
De acordo com os referidos diplomas, a garantia é constituída por um valor de 10% (no 
caso de um operador de viagens) ou 4% (no caso de uma agência de viagens) do 
“volume de negócios estimado para efeitos da licença” (isto é, o total das receitas, de 
acordo com as estimativas daquele que requer 
a licença, no que se refere aos contratos de viagem ao estrangeiro durante o período em 
relação ao qual a licença foi concedida). A garantia pode revestir a forma de uma 
quantia em dinheiro depositada junto do Ministro dos Transportes ou num banco 
irlandês em nome do Ministro, uma garantia constituída num banco ou numa companhia 
de seguros, uma garantia de qualquer outro tipo aceite pelo Ministro, ou um regime de 
seguros colectivo. 
 
Os artigos 15.º a 18.º da Lei dos Transportes prevêem o estabelecimento de um Fundo 
de protecção dos viajantes para cobrir as perdas e danos sofridos por clientes de 
operadores de viagens ou agências de viagens insolventes ou falidos sempre que a 
garantia supra mencionada for insuficiente.  
 
Todos os titulares de uma licença de operador de viagens são obrigado a contribuir para 
o referido fundo. A contribuição é de 4 IR£ por cada passageiro que reserve uma 
viagem ao estrangeiro e de 2 IR£ no caso de o passageiro ser um estudante. Não é 
devida nenhuma contribuição pelos passageiros que tenham uma idade inferior a dois 
anos. 
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As disposições do “Package Holidays and Travel Trade Act” de 1995 sobre garantias e 
seguros só se aplicam às viagens organizadas que não estejam cobertas por licenças 
concedidas nos termos do “Transport Act” de 1982. 
 
Como a lei de 1982 exige que todos os operadores de viagens e agências de viagens que 
organizam a venda de viagens ao estrangeiro possuam uma licença, pode deduzir-se que 
a lei de 1995 é aplicável principalmente às viagens organizadas no território irlandês. 
 
Os meios que permitem a comprovar a garantia prevista pela lei de 1995 consistem na 
constituição de uma caução junto duma entidade autorizada dotada de um fundo de 
reserva ou que tenha subscrito um seguro (artigo 23.º), na constituição de uma caução 
junto duma entidade autorizada que não seja dotada de um fundo de reserva (artigo 24.º) 
e não tenha subscrito um seguro (artigo 25.º). 
 
Se o sistema da caução for escolhido, esta deve elevar-se a 10% do volume de negócios 
anual do operador, ou 15% se a entidade autorizada não tiver ela própria um fundo de 
reserva ou um seguro. 
 
A garantia da entidade autorizada, referida no artigo 23.º, parece desempenhar um papel 
comparável ao Fundo de Protecção dos Viajantes previsto pela lei de 1982. Deste modo, 
os viajantes obterão uma indemnização através do seguro da entidade aprovada se o 
fundo for considerado insuficiente.  
 
O artigo 24.º não prevê a cobertura deste seguro, mas a dotação das cauções 
estabelecidas nos termos da referida disposição, parece ser apenas aceitável. 
 
O artigo 25.º estabelece ainda que os package provider estão obrigadas a celebrar um ou 
mais seguros numa companhia seguradora que opere na Comunidade Europeia, por 
forma a poder indemnizar os clientes em caso de devolução total ou parcial das quantias 
entregues às agências resultantes da não prestação dos serviços contratados no âmbito 
de uma viagem organizada, ou da sua prestação defeituosa, e para proteger os clientes 
contra a eventualidade da agência falir ou ficar numa situação de insolvência.  

 
3.8 A LEGISLAÇÃO ITALIANA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
A legislação italiana sobre agências de viagens, a exemplo do que acontece com a 
legislação espanhola e francesa, está também repartida por dois diplomas: 

 Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" 
(Lei n.º 217, de 17 de Maio de 1983 (Lei quadro para o turismo e medidas para a 
qualificação e crescimento da oferta turística); 
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 Decreto legislativo del 17/03/1995 n. 111, attuazione della direttiva n.º 
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" 
(Decreto Legislativo n.º 111 de 17 de Março de 1995, que transpõe para a 
legislação italiana a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias n.º 
90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados). 

O artigo 9.º da Lei n.º 217, de 17 de Maio de 1983, define como agências de viagens e 
turismo as empresas que exerçam a actividade de produção, organização de viagens e 
estadias, intermediação nos respectivos serviços e ainda a actividade de assistência e 
acolhimento de turistas, de acordo com o previsto na Convenção Internacional relativa 
ao Contrato de Viagens (CCV), de acordo com a Lei n.º 1084, de 27 de Setembro de 
1977. 
 
O Decreto Legislativo n.º 111 de 17 de Março de 1995, vai no entanto mais longe e faz 
nos seus artigos 3.º e 4.º uma distinção entre os organizadores das viagens e os 
vendedores das mesmas. 
 

 Assim os “Organizzatore di Viaggo”/Organizadores de Viagens - São aqueles 
que estejam na posse de uma autorização regional, prevista no artigo 9.º da Lei 
n.º 217, de 17 de Maio de 1983,  que vendam ou proponham para venda viagens 
organizadas (aquela que combinem dois dos seguintes serviços – transporte, 
alojamento, serviços não subsidiários do transporte), directamente ou através de 
um agente de viagens. 

 Os “Venditore”/Vendedores ou Agências - São aqueles que estejam na posse 
de uma autorização regional, prevista no artigo 9.º da Lei n.º 217, de 17 de Maio 
de 1983,  que vendam ou se proponham vender viagens organizadas elaboradas 
ou preparadas pelo organizador. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
O artigo 15.º do Decreto Legislativo n.º 111/95, de 17 de Março (regime de 
responsabilidade por danos pessoais), estabelece que a não prestação dos serviços 
contratados no âmbito de uma viagem organizada ou a sua prestação defeituosa, 
constitui a agência organizadora ou vendedora no dever de indemnizar o cliente. 
 
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às 
entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Varsóvia, de 1929, 
sobre Transporte Aéreo Internacional, da Convenção de Berna, de 1961, sobre 
Transporte Ferroviário, da Convenção de Bruxelas de 23 de Abril de 1970 relativa ao 
contrato de viagem. 
 
O direito do cliente de ser indemnizado nos termos supra referidos prescreve no prazo 
de 3 anos a contar da data do regresso da viagem organizada. 
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O artigo 16.º do mesmo diploma (regime de responsabilidade por danos não pessoais), 
estabelece que as partes contratantes podem acordar por escrito limitar os danos não 
pessoais decorrentes da não prestação dos serviços objecto da viagem organizada 
previstos no contrato, ou a sua prestação defeituosa, cujo valor não pode no entanto ser 
inferior ao limite previsto na Convenção de Bruxelas de 23 de Abril de 1970 relativa ao 
contrato de viagem. 
 
A agência organizadora e a vendedora não poderão ser responsabilizados quando as 
faltas verificadas na execução do contrato sejam imputáveis aos consumidores, quando 
essas faltas sejam imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das prestações 
previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e inevitável, quando 
essas faltas forem devidas a casos de força maior, motivadas por circunstâncias 
anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas consequências não possam 
ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas ou ainda quando se verificar um 
acontecimento que nem a agência organizadora nem a agência vendedora podiam prever 
ou evitar, mesmo efectuando todas as diligências necessárias. 
 
A agência organizadora e ou a agência vendedora têm direito de regresso relativamente 
à parte que tiver infringido o contrato, devendo para o efeito o cliente fornecer à 
entidade que o indemnizar todos os documentos e meios de prova que lhe possibilitem 
exercer esse direito.  
  
O artigo 20.º do mesmo diploma estabelece ainda a obrigatoriedade das agências de 
viagens organizadoras e vendedoras celebrarem um seguro de responsabilidade civil 
que cubra os riscos decorrentes do exercício da sua actividade. 
 
O artigo 21.º do Decreto Legislativo n.º 111/95, de 17 de Março, estabelece a 
participação de todos os operadores de viagens num fundo de garantia comum. Todavia 
este fundo ainda não foi constituído. A Comissão intentou processos por infracção. 
Independentemente da transposição da directiva relativa a viagens organizadas, a Lei 
217/1983 estabelece um sistema de licenças que obriga as agências de viagens a 
apresentar uma garantia para poderem obter uma licença. O valor da referida garantia é 
determinado pelas autoridades públicas regionais entre 3.000 e 200.000 ecus, variando 
no geral, de acordo com a região, mas também de acordo com a dimensão e objectivos 
da empresa. 
 
3.9 A LEGISLAÇÃO LUXEMBURGUESA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
Os diplomas que regulam as condições do exercício das actividades relativas à 
organização de viagens turísticas no Luxemburgo são os seguintes: 
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 Loi du 14/06/1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités 
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour et portant 
transposition de la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et 
circuits à forfait, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 58 du 06/07/1994 Page 
1092 (Lei de 14 de Junho de 1994, que transpõe para o direito luxemburguês a 
Directiva do Conselho de 90/314/CEE, de 13 de Junho, sobre viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados) ; 

 Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant le montant, les modalités et 
l'utilisation de la garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14/06/1994 
portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à 
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la 
directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait 
(Regulamento Grâ-Ducal de 4 de Novembro de 1997, que determina o montante 
e as modalidades de utilização da garantia financeira no caso das viagens 
organizadas; 

 Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information 
préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours 
à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de de la loi du 14/06/1994 portant 
réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et 
à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 
13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (Regulamento 
Grã-Ducal de 4 de Novembro de 1997 que determina os elementos de 
informação a incluir nos contratos de vendas de viagens organizadas). 

 
A lei de 14 de Junho de 1994, a exemplo do que acontece com a legislação francesa, 
não só não define o que se entende por agência de viagens, como não faz qualquer 
distinção entre agência de viagens e operador turístico, limitando-se a estabelecer, a 
exemplo do que acontece com a legislação francesa, as actividades próprias das 
agências de viagens. 
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
No que à responsabilidade das agências diz respeito o artigo 19.º da lei relativa às 
viagens organizadas (Lei de 14 de Junho de 1994), estabelece que as agências de 
viagens são responsáveis de pleno direito pelo cumprimento das obrigações decorrentes 
do contrato celebrado com os clientes, independentemente dessas obrigações serem da 
sua directa responsabilidade ou da responsabilidade ser dos terceiros prestadores de 
serviços, sem prejuízo do direito de regresso relativamente a estes. 
 
O mesmo artigo estabelece ainda que essa responsabilidade pode ser afastada na 
totalidade ou em parte, quando a não prestação dos serviços contratados ou a sua 
prestação defeituosa for imputável ao cliente, ou se forem imputadas a um terceiro 
alheio ao fornecimento das prestações previstas no contrato e que revistam um carácter 
imprevisível e inevitável, sejam devidas a casos de força maior, motivadas por 
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circunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas 
consequências não possam ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas 
 
Relativamente às garantias, o artigo 6.º da Lei de 14 de Junho de 1994 e o artigo 2.º do 
regulamento Grão-Ducal de 4 de Novembro 1997, estabelecem que cada agência de 
viagens deve, para obter a licença de exercer a respectiva actividade empresarial, 
apresentar uma garantia. Esta garantia pode consistir numa garantia bancária, numa 
apólice de seguros ou numa adesão a um fundo conjunto de garantia. O garante tem a 
seu cargo a responsabilidade pelo reembolso integral de todos os fundos depositados 
assim como o repatriamento do consumidor no caso de insolvência ou falência da 
agência de viagens (artigos 4.º e 5.º do regulamento). A garantia deve estar 
imediatamente disponível no território do Grão-Ducado. 
 
3.10 A LEGISLAÇÃO HOLANDESA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O diploma que na Holanda regula a actividade das agências de viagens e turismo é a 
Wet van 24/12/1992 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgelijke Wetboek aan de 
richtlijn betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepaketten en 
rondreispaketten, Staatsblad 1992, nr. 689 ( Lei de 24 de Dezembro de 1992, que adapta 
o Livro Sétimo do Código Civil Holandês à Directiva do Conselho das Comunidades 
Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados). 
 
O supra referido diploma apenas se refere aos operadores turísticos ou organizadores. 
Nesse sentido a alínea a) do artigo 1.º daquela lei define organizadores como sendo as 
pessoas que, no exercício da sua actividade profissional, em nome próprio, oferece ao 
público ou a um grupo de pessoas viagens organizadas.  
 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
O artigo 8.º da Lei de 24 de Dezembro de 1992, estabelece que a agência organizadora é 
responsável perante o cliente pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato, 
devendo o cliente ser indemnizado caso não sejam prestados os serviços contratados ou 
os mesmos sejam prestados de forma defeituosa, a não ser que a responsabilidade não 
possa ser imputada nem à agência organizadora, ao intermediário que o assiste na 
execução do contrato, em virtude de: 
 

a) As faltas verificadas na execução do contrato serem imputáveis aos 
consumidores,  

b) As faltas serem imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das 
prestações previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e 
inevitável; 
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c) As faltas forem devidas a casos de força maior, motivadas por circunstâncias 
anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas consequências 
não possam ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas 

d) Quando se verificar um acontecimento que nem o operador e/ou a agência nem 
o prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando todas as diligências 
necessárias.  

 
O diploma supra referido apenas obriga o operador a tomar as medidas necessárias para 
garantir o repatriamento do consumidor e o reembolso dos fundos depositados. 
 
Ainda nesta matéria, o artigo 13.º do mesmo diploma estabelece que o organizador tem 
de tomar as medidas necessárias para garantir que em caso de falência que lhe 
impossibilite cumprir as obrigações decorrentes do contrato, que as respectivas 
obrigações sejam assumidas por outro organizador ou que o preço da viagem seja 
parcialmente devolvido, ou caso, a viagem já tenha tido início, que garanta o 
repatriamento dos clientes.  
 
Nada é especificada em relação aos meios de garantia, nem é estabelecida nenhuma 
sanção em caso de incumprimento. Além disso, nenhuma instância pública realiza o 
controlo de mercado. Deste modo, o funcionamento do sistema depende inteiramente da 
vigilância dos consumidores, que, de acordo com o Governo holandês não comprariam 
uma viagem organizada a um operador/agência que não apresentasse nenhuma garantia 
contra a sua insolvência ou falência. 
 
O sector das viagens instituiu um fundo de garantia, para o qual os operadores 
contribuem de acordo com o número de viagens organizadas vendidas. Em 1995 o 
referido fundo ascendeu a cerca de 100 milhões de NLG. O sistema de participação no 
fundo tem uma base voluntária, mas, segundo o Governo neerlandês, a grande maioria 
dos operadores neerlandeses estão inscritos no referido fundo. 
 
3.11 A LEGISLAÇÃO AUSTRÍACA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 

 
A Áustria optou por regular a actividade das agências de viagens em três diplomas 
distintos: 

 
 Allgemeine Reisebedingungen (ARB 1992) –BGBl 247/93 /Condições 

Gerais de Viagem. 
 Reisebürosicherungsverordnung – RSV – BGBl. II Nr. 316/1999 , de 14 de 

Setembro de 1999 / Agência Reguladora da Responsabilidade das 
Agências de Viagens; 
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 Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
über Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe, BGBI. 3118, de 
19 de Novembro de 1998 – Regula o Exercício das Agências de Viagens 

 
Os supra referidos diplomas também optaram por seguir a nomenclatura da Directiva do 
Conselho das Comunidades Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre 
viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados, fazendo a distinção 
entre três tipos de agências de viagens, a saber: 
 

 O Organizer/Organizador: É a empresa que vende ou propõe para venda a 
um preço com tudo incluído, viagens organizadas, ou programas individuais, 
directamente ou através de um mediador  

 O Mediator/Mediador/Agência: É aquele que assume a obrigação de vender 
ou propor para venda as viagens organizadas preparadas pelos organizadores e 
que efectua reservas em empreendimentos turísticos e empresas 
transportadoras;   

 O Tour Operator/Operador Turístico: São aquelas empresas que exercem 
simultaneamente as actividades de organizador e mediador, mediante uma 
licença própria obtida em função de trabalharem com agências e prestadores 
de serviços estabelecidos noutros países. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 

 
Em termos de responsabilidade a legislação austríaca, a exemplo da alemã, também é 
parca em pormenores, limitando-se a estabelecer que os operadores turísticos e ou e as 
agências vendedoras são responsáveis perante os clientes pelo cumprimento das 
obrigações decorrentes do contrato celebrado.  
 
O artigo 7.º da Directiva 90/314/CEE foi transposto para a legislação austríaca por um 
decreto avulso (Reisebürosicherungsverordnung –BGBl 881/1994). Num período 
inferior a quatro anos o referido decreto foi modificado, sendo substituído por um novo 
decreto (BGBl II 10/1998), que também ele foi modificado como reacção às aparentes 
lacunas do diploma. Os comentários que a seguir se apresentam fazem referência 
exclusivamente à última versão do decreto, isto é ao BGBl II 118/1998. 
 
Em termos de garantias, e de acordo com este decreto relativo a viagens organizadas, os 
operadores são obrigados a possuir um seguro ou uma garantia bancária com um valor 
mínimo de 5 a 9% do volume de negócios anual (dependendo do tipo de viagens que 
são propostas). Além disso, os operadores de viagens devem aderir a um fundo de 
seguros comum no valor de 50 milhões de ATS, que cobre as somas que não são 
abrangidas pelo seguro ou garantia bancária individual. No caso de um operador não 
aderir ao referido fundo, o seu seguro ou garantia individual deve representar, pelo 
menos, 8 a 12% do seu volume de negócios anual. 
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O Ministério da Economia conserva o registo público dos operadores de viagens. Todos 
os operadores de viagens, nas primeiras semanas de cada ano, devem comprovar 
regularmente que cumprem as condições relativas ao registo, entre as quais a existência 
de meios de garantia suficientes em caso de insolvência ou de falência. O registo inclui 
apenas operadores de viagens austríacos. 
 
O sistema austríaco limita a responsabilidade dos garantes/seguradores.  
 
Também deve ser referido que o "valor mínimo garantido" legal estabelecido no decreto 
raramente é excedido, podendo considerar-se a referida quantia como o montante 
normal da garantia. 
 
Os artigos 3.º e 6.º do decreto permitem que os meios de garantia sejam constituídos 
através de um estabelecimento financeiro.  
 
De acordo com a informação prestada por uma associação de consumidores austríaca, 
este sistema apresenta alguns inconvenientes que são evidentes na no caso da 
insolvência/falência da agência de viagens “Extratours Roland Swoboda”. A garantia 
foi limitada pelo estabelecimento financeiro a um determinado período. Depois do 
termo deste período, a garantia não foi renovada devido à situação financeira precária 
do operador de viagens. As autoridades públicas foram informadas do facto, mas não 
encerraram a agência de viagens, que faliu dois meses depois da garantia ter expirado. 
Em consequência, o estabelecimento financeiro não pretende intervir em relação ao 
repatriamento dos consumidores e ao reembolso dos fundos depositados. 
 
Além de uma evidente falta de atenção demonstrada pelas autoridades públicas, este 
caso demonstra a existência de dois problemas: primeiro, na Áustria, os 
estabelecimentos financeiros atribuem as garantias apenas durante um determinado 
período; em segundo lugar, nos termos da legislação austríaca, tais garantias não podem 
ser directamente executadas pelo consumidor, mas apenas pelo titular da garantia 
inscrita. De onde se conclui uma contradição com os requisitos do próprio decreto 
austríaco, que, no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 6.º, estabelece que o consumidor pode 
opor-se directamente ao garante. 
 
Por fim, também foi comunicado por uma associação de consumidores que o controlo 
do mercado se revelou deficiente, por exemplo, nos casos de falência de “Phönix-
Tabor-Reisen” e “Extratours Roland Swoboda”: apesar de a apólice de seguros/garantia 
bancária ter expirado, o operador de viagens continuou a sua actividade empresarial. A 
legislação austríaca não apresenta nenhuma solução para os casos em que um operador 
de viagens não esteja segurado mas continue a sua actividade. 
 
3.12 A LEGISLAÇÃO FINLANDESA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
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A legislação finlandesa sobre as agências de viagens está repartida por três diplomas, a 
saber: 
 

 Valmismatkalaki/Lag om paketresor (1079/94) 28/11/1994 (Package Travel 
Act – Regula as viagens organizadas); 

 Laki valmismatkaliikkeistä/Lag om paketreserörelser (1080/94) 28/11/1994 
(Travel  Agency Act n.º 1080/1994 – Regula a actividade das agencias de 
viagens); 

 
A legislação finlandesa sobre agências de viagens faz igualmente a separação 
conceptual entre operadores turísticos e agências de viagens. 
 

 Assim, de acordo com o artigo 3.º do Package Travel Act n.º 1079/1994 e com 
o n.º 2 do artigo 2.º do Travel Agency Act n.º 1080/1994, 
“Organizer”/Organizador/Operador – É aquele planifica e organiza viagens 
organizadas e as vende ou propõe para venda, directamente ou por intermédio 
de uma agência; 

 De acordo com o n.º 3 do artigo 2.º do Travel Agency Act n.º 1080/1994, 
“Travel Agent”/Agente de Viagens – É aquele que em nome do operador 
turístico vende ou propõe para venda a viagem organizada elaborada por este. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
Em matéria de responsabilidade o § 23.º do Package Travel Act n.º 1079/1994, 
estabelece que as agências organizadoras são responsáveis pelo cumprimento das 
obrigações decorrentes do contrato celebrado com os clientes, independentemente 
dessas obrigações serem da sua directa responsabilidade ou da responsabilidade de uma 
agência vendedora ou de terceiros prestadores de serviços, sem prejuízo do direito de 
regresso relativamente a estes. 
 
Nesse caso, o cliente tem direito a uma indemnização por prejuízos pessoais e materiais 
causados pela não prestação dos serviços contratados ou pela sua prestação defeituosa. 
 
O cliente terá ainda direito a uma indemnização se não poder utilizar a respectiva 
bagagem, em resultado de um atraso no seu transporte, se esse, pela sua duração lhe 
causar um prejuízo sério.  
 
Em termos de garantias, o artigo 8.º da Lei 1080/94 estabelece que cada operador de 
viagens e cada agente de um operador estrangeiro de viagens devem apresentar à 
administração nacional do consumidor uma garantia aprovada que assegure o 
repatriamento dos consumidores e o reembolso dos fundos depositados. O artigo 9.º 
estabelece que os operadores de viagens podem, em determinadas circunstâncias, ser 
exonerados da obrigação de prestarem uma garantia. 
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Nos termos do artigo 10.º, os meios de garantia podem ser apresentados sob a forma de 
uma garantia, seguro ou “outros meios de garantia” (não é determinado o que significa 
“outros meios de garantia”). A Administração Nacional do Consumidor tem o direito de 
utilizar directamente a garantia em caso de insolvência/falência do operador de viagens. 
Cabe à Administração Nacional do Consumidor decidir se aquele meio de garantia 
apresentado é aceitável, isto é, suficiente para cobrir o risco.  
 
A Comissão não dispõe de nenhuma informação quanto à maneira de determinar se uma 
garantia é suficiente. 
 
O artigo 10.º da Lei 1080/94 estabelece que um decreto avulso deverá fixar outros 
outros critérios referentes à aceitação de uma garantia, mas o referido decreto ainda não 
foi notificado à Comissão. 
 
No caso de insolvência ou falência de um operador de viagens, se a garantia for 
considerada insuficiente, é dada prioridade à cobertura das despesas de repatriamento. 
 
O artigo 9º da Lei 1080/94 permite que a Administração Nacional do Consumidor 
exonere os operadores de viagens da obrigação de apresentar a garantia se, de acordo 
com a natureza e a dimensão da empresa, tal garantia não for considerada fundamental. 
É referido neste artigo que um decreto especial deverá incluir outras disposições 
relativas à concessão das referidas exonerações. Todavia, até ao momento, não foi 
notificado à Comissão o referido decreto. 
 
De acordo com um estudo organizado pela Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, 
a exoneração é concedida a cerca de 10% dos operadores de viagens na Finlândia. 
 
Embora todas as garantias devam ser apresentados à Administração Nacional do 
Consumidor, elas não constituem um fundo comum de garantia para operadores de 
viagens. Deste modo, os clientes de um operador insolvente/falido apenas serão 
indemnizados de acordo com a garantia prestada por este operador. 
 
A lei finlandesa (artigo 11.º da Lei 1080/94) considera explicitamente a possibilidade de 
uma situação em que a garantia apresentada pelo operador de viagens é insuficiente. 
Nestes casos, é dada prioridade ao pagamento do repatriamento do consumidor em vez 
do reembolso dos fundos depositados relativamente à viagem organizada. 
 
De acordo com as explicações prestadas pela delegação finlandesa na reunião de 14 de 
Abril de 1999, os operadores/agências estrangeiros devem apresentar uma garantia 
conforme à lei finlandesa. O cumprimento das disposições sobre garantias em matéria 
de viagens no respectivo país de origem não é considerado suficiente. 
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3.13 A LEGISLAÇÃO SUECA 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
A exemplo do que acontece noutras legislações sobre agências de viagens analisadas, 
também a legislação da Suécia nesta matéria está dividida, no essencial, em dois 
diplomas: 

 
 Lag om paketresor, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1672 (Act on 

Package Tours – Regulamenta as viagens organizadas); 
 Lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), Svensk författningssamling (SFS) 

1992:1674 (Travel Guarantees Act – Regulamenta o regime de garantias) 
 
No essencial, a legislação Sueca segue o previsto na Directiva do Conselho das 
Comunidades Europeias n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados. 

 
Este diploma a exemplo do que acontece com a referida directiva, faz igualmente a 
distinção entre agências organizadoras e agências vendedoras: 

 
 Organizer/Organizador – São as pessoas que organizam viagens organizadas 

de forma não ocasional e as vendem ou propõe para venda, directamente ou 
por intermédio de uma agência. 

 Retailer/Agência – São as pessoas ou entidades que vendem ou propõem para 
venda a viagem organizada elaborada pelo organizador/operador. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 

 
Em matéria de responsabilidade a legislação sueca (Lag (1992:1672) om paketresor) 
estabelece que as agências organizadoras são responsáveis pelo cumprimento das 
obrigações decorrentes do contrato celebrado com os clientes, independentemente 
dessas obrigações serem da sua directa responsabilidade ou da responsabilidade de uma 
agência vendedora ou de terceiros prestadores de serviços, sem prejuízo do direito de 
regresso relativamente a estes. 
 
Relativamente ao regime de garantias a lei sueca (lei relativa às garantias em matéria de 
viagens - SFS 1972:1674, com as alterações do SFS 1996:354) relativa às garantias de 
viagens (artigos 1.º e 4.º) estabelece que os operadores ou agências devem, antes de 
propor uma viagem organizada para venda, apresentar uma garantia à Kammarkollgiet 
(Entidade Judicial relativa a terras e fundos públicos). O valor da garantia é decidido 
pelo Kammarkollegiet , sendo no mínimo 200.000 SKR para os operadores, 200.000 
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SKR para as agências de viagens organizadas fora da Suécia e 50.000 SKR para as 
agências de viagens na Suécia. Se existir uma justificação particular para tal, o 
Kammarkollegiet pode fixar uma garantia de um valor mais baixo ou conceder uma 
exoneração pura e simples da obrigação de garantia. 
 
3.14 A LEGISLAÇÃO DO REINO UNIDO 
 
Agentes intervenientes na distribuição turística 
 
O diploma que regula as viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados 
no Reino Unido é o Statutory Instrument 1992 n.º 3288, de 23 de Dezembro – The 
Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations – 1992. 
 
O supra referido diploma distingue três tipos de agências de viagens o «organizer», o 
«retailor» e o “the other party to the contract”. 
 
De acordo com o disposto no artigo 2.º (com a epígrafe “Interpretation”) entende-se por: 

 
 Organizer/Organizador/Operador – A pessoa que organiza viagens 

organizadas de forma não ocasional e as vende ou propõe para venda, 
directamente ou por intermédio de uma agência. 

 Retailer/Agência a entidade que vende ou propõe para venda a viagem 
organizada elaborada pelo operador/organizador.  

 The other party to the contract: A pessoa, que não o consumidor, que 
intervém no contrato que pode ser o organizador, a agência, ou ambos; 

 
O artigo 2.º estabelece ainda um conjunto de outras definições, a saber: 
 

 Consumer/Consumidor: A pessoa que adquire ou se compromete a adquirir a 
viagem organizada; 

 The principle contractor/Beneficiário: Qualquer pessoa em nome da qual o 
contratante principal se compromete a adquirir a viagem organizada; 

 Transferee/Cessionário: Qualquer pessoa a quem o contratante principal ou 
um dos outros beneficiários cede a viagem organizada; 

 Contract/Contrato : O acordo que liga o consumidor ao operador, ou à 
agência ou a ambos. 

 
Regime de responsabilidade das agências perante os clientes e entre si 
 
No que à responsabilidade diz respeito, o artigo 15.º do “Package Travel, Package 
Holidays and Package Tours Regulations – 1992” estabelece que a agência 
organizadora, a agência vendedora ou ambas é responsável perante o 
cliente/consumidor pela não prestação dos serviços contratados ou pela sua prestação 
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defeituosa, quer a responsabilidade seja directamente sua, quer seja de terceiros 
prestadores de serviços, sem prejuízo do direito de regresso relativamente a estes. 
 
A agência organizadora ou a agência vendedora será responsável perante o cliente por 
qualquer prejuízo que decorra da não prestação dos serviços contratados ou da sua 
prestação defeituosa, a não ser que ocorra uma das seguintes situações: 
 

a) Quando as faltas verificadas na execução do contrato sejam imputáveis aos 
consumidores,  

b) Quando essas faltas sejam imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento 
das prestações previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível 
e inevitável; 

c) Quando essas faltas forem devidas a casos de força maior, motivadas por 
circunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, cujas 
consequências não possam ter sido evitadas apesar de todas as diligências 
feitas 

d) Quando se verificar um acontecimento que nem o operador e/ou a agência nem 
o prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando todas as diligências 
necessárias.  

 
O valor das indemnizações a pagar aos clientes pode ser limitado pelas convenções 
internacionais que regulam a prestação desses serviços pelas agências. 
 
No que diz respeito às garantias, importa referir que no Reino Unido todos os 
operadores de viagens devem possuir uma licença. Para obter a referida licença, os 
operadores de viagens aéreas devem apresentar uma garantia à Civil Aviation Authority 
(autoridade de aviação civil), que passa a ser responsável pela utilização da referida 
garantia no caso de insolvência ou de falência do operador de viagens aéreas. 
 
Para os operadores que não organizam viagens aéreas não existe nenhum sistema de 
licenças. Todavia, estão obrigados a cumprir as disposições sobre garantias de viagens 
que integram os regulamentos sobre viagens organizadas, férias organizadas e circuitos 
organizados no Reino Unido. São estabelecidas sanções penais em relação aos 
operadores de viagens que exercem a sua actividade empresarial sem as garantias 
adequadas. 
 
Os regulamentos sobre viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados 
prevêem uma grande variedade de mecanismos de garantia. O operador/agência deve 
prestar a caução junto de um estabelecimento autorizado (Reg.17), até 25% do seu 
volume de negócios anual ou o valor máximo de todos os pagamentos que espera 
receber num determinado momento, devendo ser escolhido o valor mais baixo.  
 
Se o estabelecimento autorizado dispuser de um fundo de reserva ou uma cobertura de 
seguro, o valor mínimo da garantia baixa para 10% do volume de negócios anual dos 
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operadores/agências (Reg.18). Uma outra possibilidade consiste no facto de os 
operadores/agências poderem subscrever um seguro (Reg. 19). Não existe um valor 
mínimo de seguro, parecendo, assim, que o segurador deve assumir uma 
responsabilidade ilimitada. Por fim os Regulamentos. 20 e 21 apontam outra alternativa 
ao estabelecer que um trustee conservará em depósito e por conta do consumidor os 
fundos pagos por este em relação a uma viagem organizada até à plena execução do 
contrato. 
 
A responsabilidade parece ser limitada no sistema de caução e do trustee, não havendo 
nenhuma limitação no sistema de seguro. 
 
Os Regulamentos n.º 20 e 21 of The Package Holidays and Package Tour Regulations 
(relativos a viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados) de 1992 
estabelecem que o requisito de garantia é cumprido se o conjunto dos fundos 
depositados por um consumidor por causa ou nos termos de um contrato relativo a uma 
viagem organizada for detido por uma pessoa agindo como trustee em relação ao 
consumidor até à plena execução do contrato ou se todos os montante pagos pelo 
consumidor nos termos do contrato lhe tiverem sido reembolsados ou não puderem ser 
reembolsados por causa de cancelamento pelo consumidor. Neste caso não é necessário 
nenhuma caução ou seguro. 
 
De acordo com informação recebida de uma associação de consumidores, apenas 1.000 
dos 30.000 vendedores de viagens organizadas estão cobertos por cauções, todos os 
outros têm um sistema de trust account system. Mas, o Governo Britânico afirma que 
apenas muito poucos operadores de viagens escolheram o sistema de trusteeship e que 
este sistema, por força das obrigações rigorosas que implica, é pouco atractivo para os 
profissionais. 
 
Parece que o referido sistema em alguns casos apenas possibilita o reembolso parcial 
dos fundos depositados e das despesas relativas ao repatriamento do consumidor. Os 
Regulamentos n.º 20, ponto 7 e o Regulamento n.º 21, ponto 6, estabelecem ambos que 
se os fundos detidos no trust pelo trustee (… ) forem insuficientes para cobrir os 
créditos dos consumidores (… ), o reembolso destes será feito de acordo com uma base 
proporcional. 
 
Além disso, deve ser considerado que o Regulamento 20 nada refere sobre a identidade 
dos trustees, o funcionamento do trusteeship system e quais os poderes e 
responsabilidades dos trustees. Não existe nenhuma exigência de independência do 
trustee em relação ao operador/agência. Não se exige nenhuma licença nem 
qualificação requerida para aqueles que pretendem actuar como trustee. Também nada 
determina que o trust tenha de ser criado através de um documento oficial. 
 
Foi referido que, em muitos casos, os operadores de viagens organizadas utilizam os 
seus próprios empregados (contabilistas) ou o respectivo cônjuge para actuarem como 
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trustees. Obviamente, os fundos privados destes trustees são limitados e não podem ser 
comparados com os fundos de um estabelecimento financeiro ou de uma companhia de 
seguros. 
 
Ainda a este propósito, as agências organizadoras e as agências vendedoras, estão 
obrigadas a celebrar um ou mais seguros numa companhia seguradora que opere na 
Comunidade Europeia, por forma a indemnizar os clientes em caso de devolução total 
ou parcial das quantias entregues às agências resultantes da não prestação dos serviços 
contratados no âmbito de uma viagem organizada, ou da sua prestação defeituosa, e 
para proteger os clientes contra a eventualidade da agência falir ou ficar numa situação 
de insolvência.  

 
4. A VENDA DE VIAGENS ORGANIZADAS ATRAVÉS DE COMÉRCIO 
ELECTRÓNICO (PROBLEMAS RESULTANTES DAS AQUISIÇÕES 
TRANSFRONTEIRIÇAS DE VIAGENS ORGANIZADAS ATRAVÉS DA 
INTERNET) 
 
A distribuição turística tem vindo nos últimos anos a defrontar-se com uma nova fonte 
de preocupações consiste nos problemas resultantes das aquisições transfronteiriças de 
viagens organizadas através da Internet. 
 
Nesta matéria, o entendimento da Comissão Europeia (expresso no seu relatório de 
1999 sobre a aplicação da Directiva 90/314/CEE relativa às viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados na legislação nacional dos Estados-Membros da 
CE) é de que esta questão deve ser disciplinada por legislação horizontal (Directiva 
97/7/CE relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância ou a 
proposta de Directiva sobre o comércio electrónico) em vez de o ser por medidas 
especificamente aplicáveis ao sector do turismo. 
 
4.1 A DIRECTIVA N.º 2000/31/CE, DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO, DE 8 DE JUNHO DE 2000 RELATIVA À PROTECÇÃO DOS 
CONSUMIDORES EM MATÉRIA DE CONTRATOS À DISTÂNCIA OU A 
PROPOSTA DE DIRECTIVA SOBRE O COMÉRCIO ELECTRÓNICO 
 
Uma das finalidades principais da directiva é assegurar a liberdade de estabelecimento e 
de exercício da prestação de serviços da sociedade da informação na União Europeia, 
embora com as limitações que se assinalam. O esquema adoptado consiste na 
subordinação dos prestadores de serviços à ordenação do Estado membro em que se 
encontram estabelecidos. Assim se fez, procurando esclarecer quanto possível conceitos 
expressos em linguagem generalizada mas pouco precisa como «serviço da sociedade 
da informação». Este é entendido como um serviço prestado a distância por via 
electrónica, no âmbito de uma actividade económica, na sequência de pedido individual 
do destinatário - o que exclui a radiodifusão sonora ou televisiva. 
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Outro grande objectivo da directiva consiste em determinar o regime de 
responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços. Mais precisamente, visa-se 
estabelecer as condições de irresponsabilidade destes prestadores face à eventual 
ilicitude das mensagens que disponibilizam. 
 
Há que partir da declaração da ausência de um dever geral de vigilância do prestador 
intermediário de serviços sobre as informações que transmite ou armazena ou a que 
faculte o acesso. Procede-se também ao enunciado dos deveres comuns a todos os 
prestadores intermediários de serviços. 
 
Segue-se o traçado do regime de responsabilidade específico das actividades que a 
própria directiva enuncia: simples transporte, armazenagem intermediária e 
armazenagem principal. Aproveitou-se a oportunidade para prever já a situação dos 
prestadores intermediários de serviços de associação de conteúdos (como os 
instrumentos de busca e as hiperconexões), que é assimilada à dos prestadores de 
serviços de armazenagem principal. 
 
A contratação electrónica representa o tema de maior delicadeza desta directiva. 
Esclarece-se expressamente que o preceituado abrange todo o tipo de contratos, sejam 
ou não qualificáveis como comerciais. 
 
O princípio instaurado é o da liberdade de recurso à via electrónica, para que a lei não 
levante obstáculos, com as excepções que se apontam. Para isso haverá que afastar o 
que se oponha a essa celebração. Particularmente importante se apresentava a exigência 
de forma escrita. Retoma-se a fórmula já acolhida no artigo 4.º do Código dos Valores 
Mobiliários que é ampla e independente de considerações técnicas: as declarações 
emitidas por via electrónica satisfazem as exigências legais de forma escrita quando 
oferecem as mesmas garantias de fidedignidade, inteligibilidade e conservação. 
 
Outro ponto muito sensível é o do momento da conclusão do contrato. A directiva não o 
versa, porque não se propõe harmonizar o direito civil. Os Estados membros têm 
tomado as posições mais diversas. Particularmente, está em causa o significado do aviso 
de recepção da encomenda, que pode tomar-se como aceitação ou não. 
 
Introduz-se um esquema de resolução provisória de litígios que surjam quanto à licitude 
de conteúdos disponíveis em rede, dada a extrema urgência que pode haver numa 
composição prima facie. Confia-se essa função à entidade de supervisão respectiva, sem 
prejuízo da solução definitiva do litígio, que só poderá ser judicial. 
 
A directiva regula também o que se designa como comunicações comerciais. Parece 
preferível falar de «comunicações publicitárias em rede», uma vez que é sempre e só a 
publicidade que está em causa. 
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Procura também regular-se a chamada contratação entre computadores, portanto a 
contratação inteiramente automatizada, sem intervenção humana. Estabelece-se que se 
regula pelas regras comuns enquanto estas não pressupuserem justamente a actuação 
(humana). Esclarece-se também em que moldes são aplicáveis nesse caso as disposições 
sobre erro. 
 
4.2 O DECRETO-LEI N.º 7/2004, DE 7 DE JANEIRO 
 
Este diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2000/31/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos 
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, 
no mercado interno (Directiva sobre Comércio Electrónico) bem como o artigo 13.º da 
Directiva n.º 2002/58/CE, de 12 de Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e a protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas 
(Directiva relativa à Privacidade e às Comunicações Electrónicas). 
 
Este diploma considera serviços da sociedade da informação: “qualquer serviço 
prestado a distância por via electrónica, mediante remuneração ou pelo menos no 
âmbito de uma actividade económica na sequência de pedido individual do 
destinatário”, sendo que a actividade de prestador de serviços da sociedade da 
informação não depende de licença prévia. 
 
No que diz respeito à área da distribuição turística, é particularmente importante o 
disposto no n.º 1 do artigo 4.º, o qual estabelece que “os prestadores de serviços da 
sociedade da informação estabelecidos em Portugal ficam integralmente sujeitos à lei 
portuguesa relativa à actividade que exercem, mesmo no que concerne a serviços da 
sociedade da informação prestados noutro país comunitário”.  
 
Ainda a este propósito o n.º 2 do mesmo artigo estabelece que “um prestador de 
serviços que exerça uma actividade económica no país mediante um estabelecimento 
efectivo considera-se estabelecido em Portugal seja qual for a localização da sua sede, 
não configurando a mera disponibilidade de meios técnicos adequados à prestação do 
serviço, só por si, um estabelecimento efectivo. 
 
Relativamente aos prestadores de serviços da sociedade de informação não 
estabelecidos em Portugal, mas estabelecidos noutro Estado membro da União 
Europeia, o n.º 1 do artigo 5.º do mesmo diploma estabelece que “aos prestadores de 
serviços da sociedade da informação não estabelecidos em Portugal mas estabelecidos 
noutro Estado membro da União Europeia é aplicável, exclusivamente no que respeita a 
actividades em linha, a lei do lugar do estabelecimento: 
 

a) Aos próprios prestadores, nomeadamente no que respeita a habilitações, 
autorizações e notificações, à identificação e à responsabilidade; 
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b) Ao exercício, nomeadamente no que respeita à qualidade e conteúdo dos 
serviços, à publicidade e aos contratos”. 
 

Relativamente aos serviços de origem extra-comunitária, o n.º 3 do mesmo artigo 
estabelece que os mesmos “estão sujeitos à aplicação geral da lei portuguesa, ficando 
também sujeitos a este diploma em tudo o que não for justificado pela especificidade 
das relações intra-comunitárias”. 
 
Face ao exposto supra, resulta claro que quem pretenda prestar serviços próprios das 
agências de viagens e turismo em Portugal através dos meios da sociedade da 
informação, tem de se licenciar como agência de viagens e turismo e cumprir as regras 
reguladoras da actividade, nos termos previstos na “lei das agências de viagens”.  
 
Relativamente aos eventuais litígios transfronteiriços o n.º 1 do artigo 7.º estabelece que 
“os tribunais e outras entidades competentes, nomeadamente as entidades de supervisão, 
podem restringir a circulação de um determinado serviço da sociedade da informação 
proveniente de outro Estado membro da União Europeia se lesar ou ameaçar 
gravemente: 

 
a) A dignidade humana ou a ordem pública, incluindo a protecção de menores e a 

repressão do incitamento ao ódio fundado na raça, no sexo, na religião ou na 
nacionalidade, nomeadamente por razões de prevenção ou repressão de crimes 
ou de ilícitos de mera ordenação social; 

b) A saúde pública; 
c) A segurança pública, nomeadamente na vertente da segurança e defesa 

nacionais; 
d) Os consumidores, incluindo os investidores”. 

 
O n.º 2 do mesmo artigo vem no entanto acrescentar que as providências restritivas 
devem ser precedidas da solicitação ao Estado membro de origem do prestador do 
serviço que ponha cobro à situação e; caso este o não tenha feito, ou as providências que 
tome se revelem inadequadas, da notificação à Comissão e ao Estado membro de 
origem da intenção de tomar providências restritivas, sem prejuízo da realização de 
diligências judiciais, incluindo a instrução e demais actos praticados no âmbito de uma 
investigação criminal ou de um ilícito de mera ordenação social. 
  
Nesse sentido, o artigo 9.º vem esclarecer por uma lado que as entidades competentes 
que desejem promover a solicitação ao Estado membro de origem que ponha cobro a 
uma situação violadora devem comunicá-lo à entidade de supervisão central, a fim de 
ser notificada ao Estado membro de origem e, por outro, que as entidades competentes 
que tenham a intenção de tomar providências restritivas, ou as tomem efectivamente, 
devem comunicá-lo imediatamente à autoridade de supervisão central, a fim de serem 
logo notificadas à Comissão e aos Estados membros de origem. 
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Em Portugal essa entidade essa funções, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 
35.º são exercidas pelo ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM). 
 
Para além dos requisitos previstos para a generalidade das agências de viagens, aquelas 
que optarem por prestar serviços através da sociedade da informação, têm ainda de 
disponibilizar em linha um conjunto de elementos de identificação que incluam, 
nomeadamente: 
 

a) Nome ou denominação social; 
b) Endereço geográfico em que se encontra estabelecido e endereço electrónico, 

em termos de permitir uma comunicação directa; 
c) Inscrições do prestador em registos públicos e respectivos números de registo; 
d) Número de identificação fiscal. 

 
Particularmente relevante nesta matéria é o disposto no n.os 2 e 3 do artigo 10.º, os quais 
estabelecem que se o prestador exercer uma actividade sujeita a um regime de 
autorização prévia, deve disponibilizar a informação relativa à entidade que a concedeu, 
e caso exerça uma profissão regulamentada deve também indicar o título profissional e 
o Estado membro em que foi concedido, a entidade profissional em que se encontra 
inscrito, bem como referenciar as regras profissionais que disciplinam o acesso e o 
exercício dessa profissão. 
 
Relativamente ao regime aplicável à contratação electrónica o artigo 25.º estabelece que 
“a livre a celebração de contratos por via electrónica, sem que a validade ou eficácia 
destes seja prejudicada pela utilização deste meio”, sendo no entanto proibidas cláusulas 
contratuais gerais que imponham a celebração por via electrónica dos contratos com 
consumidores. 
 
Relativamente à forma dos contratos o artigo 26.º estabelece que as declarações 
emitidas por via electrónica satisfazem a exigência legal de forma escrita quando 
contidas em suporte que ofereça as mesmas garantias de fidedignidade, inteligibilidade 
e conservação, sendo que o documento electrónico vale como documento assinado 
quando satisfizer os requisitos da legislação sobre assinatura electrónica e certificação. 
 
Os prestadores de serviços por via electrónica estão ainda obrigados a facultar aos 
destinatários, antes de ser dada a ordem de encomenda, informação mínima que inclua: 
 

a) O processo de celebração do contrato; 
b) O arquivamento ou não do contrato pelo prestador de serviço e a 

acessibilidade àquele pelo destinatário; 
c) A língua ou línguas em que o contrato pode ser celebrado; 
d) Os meios técnicos que o prestador disponibiliza para poderem ser identificados 

e corrigidos erros de introdução que possam estar contidos na ordem de 
encomenda; 
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e) Os termos contratuais e as cláusulas gerais do contrato a celebrar; 
f) Os códigos de conduta de que seja subscritor e a forma de os consultar 

electronicamente. 
 
Logo que receba uma ordem de encomenda por via exclusivamente electrónica, o 
prestador de serviços deve acusar a recepção igualmente por meios electrónicos, salvo 
acordo em contrário com a parte que não seja consumidora, sendo no entanto esta 
dispensável o aviso de recepção da encomenda nos casos em que há a imediata 
prestação em linha do produto ou serviço. 
 
A encomenda torna-se definitiva com a confirmação do destinatário, dada na sequência 
do aviso de recepção, reiterando a ordem emitida. 
 
Os termos contratuais e as cláusulas gerais, bem como o aviso de recepção, devem ser 
sempre comunicados de maneira que permita ao destinatário armazená-los e reproduzi-
los. 
 
A oferta de produtos ou serviços em linha representa uma proposta contratual quando 
contiver todos os elementos necessários para que o contrato fique concluído com a 
simples aceitação do destinatário, representando, caso contrário, um convite a contratar. 
 
5. CONCLUSÕES 
 

1. A legislação portuguesa que regulou o sector da distribuição turística em Portugal 
de 1957 a 1986 previa a existência de mais do que tipo de agências de viagens, 
classificando-as numa 1.ª fase em duas classes A e B, e numa 2.ª fase como agências 
«grossistas», «operadores» e «retalhistas»; 

2. Que a classificação dos diferentes tipos ou classes de agências de viagens, está 
directamente ligada às actividades que as mesmas podiam exercer; 

3. Que enquanto existiu essa distinção entre diferentes tipos ou classes de agências de 
viagens, o montante da caução prestada para garantir o pagamento de quaisquer 
prejuízos ou danos sofridos pelos seus clientes não é idêntica, sendo mais elevada 
no caso das agências de classe A, das agências grossistas e dos operadores, e mais 
baixa no caso das agências de classe B e das agências retalhistas ou vendedoras; 

4. Que no mesmo período, o valor do capital social mínimo para uma empresa se 
licenciar como agência de viagens variava consoante a classe ou tipo de agência, 
sendo igualmente mais elevado no caso das agências de classe A e das agências 
grossistas e operadores, e mais baixa no caso das agências de classe B e das 
agências retalhistas ou vendedoras; 

5. Que a partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 198/93, de 27 de Maio, o valor 
da caução a prestar pelas agências de viagens passou a ser determinado por uma 
percentagem do volume de negócios numa primeira fase, e do valor da venda de 



 

SaeR - Abril 2005 - 299 

viagens organizadas no ano anterior numa segunda fase, embora em qualquer dos 
casos tivesses sido estabelecidos valores mínimos e máximos, situação que se 
manteve até à actualidade; 

6. Que desde a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 246/86, de 3 de Setembro, e até à 
actualidade, deixou de haver uma distinção conceptual entre diferentes tipos de 
agências de viagens, não obstante a legislação reconhecer a existência de agências 
organizadoras e agências vendedoras; 

7. Que em 1990 entrou em vigor a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias 
n.º 90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990, sobre viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados; 

8. Que a referida directiva previa que os Estados-Membros deverão tomar as medidas 
necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 1992, ou seja, um prazo máximo de 2 anos para a transporem para as 
respectivas legislações nacionais; 

9. Que a referida directiva comunitária faz a distinção entre operadores turísticos e 
agências de viagens; 

10. Que a mesma directiva estabelece que os Estados-membros tomarão as medidas 
necessárias para que o operador e/ou a agência que sejam partes no contrato sejam 
responsáveis perante o consumidor pela correcta execução das obrigações 
decorrentes do contrato, quer essas obrigações devam ser executadas por eles 
próprios ou por outros prestadores de serviços, e isso sem prejuízo do direito de 
regresso do operador e/ou da agência contra esses outros prestadores de serviços.  

11. Que a mesma directiva prevê que no que se refere aos danos que a não execução ou 
a incorrecta execução do contrato causem ao consumidor, os Estados-membros 
tomarão as medidas necessárias para que o operador e/ou a agência sejam 
responsabilizados, a não ser que a culpa da referida não execução ou incorrecta 
execução não seja imputável nem ao operador e/ou à agência nem a outro prestador 
de serviços porque:  

a) As faltas verificadas na execução do contrato são imputáveis aos consumidores; 

b) Essas faltas são imputáveis a um terceiro alheio ao fornecimento das prestações 
previstas no contrato e se revestem de um carácter imprevisível e inevitável; 

c) Essas faltas são devidas a um caso de força maior, na acepção do nº 6, alínea ii) 
do segundo parágrafo, do artigo 4º, ou a um acontecimento que nem o operador 
e/ou a agência nem o prestador podiam prever ou evitar, mesmo efectuando 
todas as diligências necessárias.  

12. Que, na sequência dessa Directiva, em matéria de responsabilidade dos agentes da 
distribuição turística, a maioria dos Estados-membros optaram, no caso das viagens 
organizadas por responsabilizar em primeira linha os operadores turísticos/agências 
organizadoras e só subsidiariamente as agências vendedoras; 
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13. De igual modo, a grande maioria dos Estados-membros optaram por distinguir 
diferentes tipos de agências de viagens (grossistas/Operadores, retalhistas/ 
vendedores, e nalguns casos empresas que exercem ambas as actividades), é o caso 
de países como a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, a Grécia, a Espanha, a Irlanda, 
a Itália, a Holanda, a Áustria, a Finlândia, a Suécia e o Reino Unido; 

14. Apenas uma minoria de países optou por denominar todos os agentes da distribuição 
turística de forma idêntica sobre o chapéu do conceito – agência de viagens. É o 
caso de países como a França, Luxemburgo e Portugal; 

15. Esta distinção entre diferentes tipos de agências tem reflexos na forma como cada 
uma das agências é responsável perante os seus clientes e também no montante das 
cauções que têm de ser prestadas; 

16. A forma como as cauções têm de ser prestadas e as suas modalidades variam muito 
de país para país, tendo alguns países optado pela criação de um organismo ou 
fundo de garantia autónomo, a que todas as agências têm aderir obrigatoriamente. 

17. Outros países, como é o caso de Portugal, optaram por determinar o valor da caução 
em função do volume de vendas de viagens organizadas; 

18. Alguns países optaram por limitar o âmbito do exercício de certas actividades ao 
tipo e classe de agência, criando assim actividades próprias das agências 
organizadoras e actividades próprias das agências vendedoras; 

19. O mesmo se passa ao nível dos seguros de responsabilidade civil, cujos montantes 
também são diferentes consoante se trate de agências organizadoras ou vendedoras; 

20. Relativamente aos problemas resultantes das aquisições transfronteiriças de viagens 
organizadas através da Internet, importa referir que esse assunto, de acordo com o 
entendimento da Comissão Europeia, (expresso no seu relatório de 1999 sobre a 
aplicação da Directiva 90/314/CEE relativa às viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados na legislação nacional dos Estados-Membros da 
CE) é de que esta questão deve ser disciplinada por legislação horizontal (Directiva 
97/7/CE relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância 
ou a proposta de Directiva sobre o comércio electrónico) em vez de o ser por 
medidas especificamente aplicáveis ao sector do turismo. 

21. A referida directiva foi transposta para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 
7/2004, de 7 de Janeiro; 

22. Que de acordo com este diploma, os prestadores de serviços da sociedade da 
informação estabelecidos em Portugal ficam integralmente sujeitos à lei portuguesa 
relativa à actividade que exercem, mesmo no que concerne a serviços da sociedade 
da informação prestados noutro país comunitário; 

23. Que ainda de acordo com o mesmo diploma, aos prestadores de serviços da 
sociedade da informação não estabelecidos em Portugal mas estabelecidos noutro 
Estado membro da União Europeia é aplicável, exclusivamente no que respeita a 
actividades em linha, a lei do lugar do estabelecimento: 
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a) Aos próprios prestadores, nomeadamente no que respeita a habilitações, 
autorizações e notificações, à identificação e à responsabilidade; 

b) Ao exercício, nomeadamente no que respeita à qualidade e conteúdo dos 
serviços, à publicidade e aos contratos; 

24. Assim sendo, pode-se concluir que quem pretenda prestar serviços que se 
configurem como actividades próprias das agências de viagens e turismo em 
Portugal através dos meios da sociedade da informação, tem de se licenciar como 
agência de viagens e turismo e cumprir as regras reguladoras da actividade, nos 
termos previstos no diploma regulamentador da mesma; 

25. Relativamente aos eventuais litígios transfronteiriços que nesta matéria possam 
ocorrer o Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro estabelece que os tribunais e outras 
entidades competentes, nomeadamente as entidades de supervisão, podem restringir 
a circulação de um determinado serviço da sociedade da informação proveniente de 
outro Estado membro da União Europeia se lesar ou ameaçar gravemente; 

26. Ainda a este propósito, o mesmo diploma esclarece que as entidades competentes 
que desejem promover a solicitação ao Estado membro de origem para que ponha 
cobro a uma situação violadora, devem comunicá-lo à entidade de supervisão 
central, a fim de ser notificada ao Estado membro de origem e, por outro, que as 
entidades competentes que tenham a intenção de tomar providências restritivas, ou 
as tomem efectivamente, devem comunicá-lo imediatamente à autoridade de 
supervisão central, a fim de serem logo notificadas à Comissão e aos Estados 
membros de origem. 

27. Que em Portugal a entidade central de supervisão é o ICP – Autoridade Nacional de 
Comunicações (ICP-ANACOM); 

28. Se o prestador exercer uma actividade sujeita a um regime de autorização prévia, 
deve disponibilizar a informação relativa à entidade que a concedeu, e caso exerça 
uma profissão regulamentada deve também indicar o título profissional e o Estado 
membro em que foi concedido, a entidade profissional em que se encontra inscrito, 
bem como referenciar as regras profissionais que disciplinam o acesso e o exercício 
dessa profissão, o que significa que, no caso de se tratar de uma agência de viagens, 
tem de fazer referência expressa ao número de alvará de agência de viagens e ao 
facto do mesmo ter sido emitido pela Direcção-Geral do Turismo; 

29. As agências de viagens caso optem por prestar serviços através da sociedade da 
informação, têm ainda de disponibilizar em linha um conjunto de elementos de 
identificação que incluam, nomeadamente: 

a) Nome ou denominação social; 
b) Endereço geográfico em que se encontra estabelecido e endereço 

electrónico, em termos de permitir uma comunicação directa; 
c) Inscrições do prestador em registos públicos e respectivos números de 

registo; 
d) Número de identificação fiscal. 


