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A. AS QUESTÕES GERAIS: 
 

A.1. - O TURISMO COMO UM DOS MAIORES 
SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA DO SÉC. 
XXI 
 
A.1.1. As grandes transformações no início do Século XXI 
 
O turismo configura-se como um dos maiores sectores de actividade económica do 
século XXI.  
 
A sua relevância será significativa a diversos níveis. No entanto, deverá ser mais forte 
na ocupação das pessoas e no indicador “emprego no sector/população activa”, do que 
provavelmente, na perspectiva da quota relativa do valor acrescentado no PIB de cada 
economia, tal como os indicadores do presente já o revelam, embora, nesta última 
perspectiva, a sua importância seja também significativa. Deverá ganhar quotas de 
importância, não só nas economias/regiões em que o turismo já é uma indústria madura, 
mas também em economias/regiões nas quais está despontando enquanto actividade 
com significado.  
 
Inúmeros factores apontam neste sentido. Mencionamos, a seguir, alguns dos que são 
perceptíveis no presente e que deverão acentuar-se no futuro. Naturalmente, a prazo, 
outros factores deverão sobrevir. Ressalvando cenários de descontinuidades em que a 
mobilidade das pessoas possa ser fortemente condicionada (associada a quebras 
significativas e sustentadas do crescimento económico) a perspectiva de ganho de 
quotas de relevância para o turismo aparece como uma tendência determinante. 
 
O final do século XX viveu uma profunda e acelerada mudança, a qual prossegue no 
início do século XXI. Esta envolveu múltiplos domínios e muitas das suas 
consequências ainda não são perceptíveis, pela variedade dos agentes, seja a nível 
social, seja a nível individual, embora o quotidiano societal e individual se tenha já 
alterado significativamente.  
 
De certo modo, a transformação em curso só terá algum paralelo na passagem do 
Ancien Régime para a Idade Moderna, em que os paradigmas de percepção, 
compreensão e comportamento se alteraram dramaticamente. Contudo, essa 
transformação levou muitas dezenas de anos, embora possam ser estabelecidos alguns 
marcos para efeito de análise como a Revolução Francesa. Presentemente, a velocidade 
de transformação e a substituição dos referenciais apresenta-se muito mais acelerada. 
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Relevemos alguns dos múltiplos domínios com o fim de ilustrar a intensidade da 
mudança. 
 
No domínio geo-político, o mundo deixou de ser bi-polar. A queda do Muro de Berlim, 
a reunificação alemã e a implosão do império soviético no final da década de oitenta 
terá constituído o principal marco nesse domínio. Com ele soçobra também o modelo 
económico da economia de direcção central. 
 
Para esta mudança muito terá contribuído o insucesso soviético, em confronto com os 
norte-americanos, na corrida da inovação tecnológica1. Neste domínio, a emergência da 
designada Sociedade da Informação espelha a profunda mudança vivida. Destacando 
apenas três dos seus produtos – canais de TV planetários, telemóveis e Internet – 
facilmente notamos a mudança radical, mesmo em termos individuais, que o nosso 
quotidiano sofreu, numa dezena de anos. 
 
A revolução informacional prossegue e a futura disseminação da terceira geração de 
telemóveis acelerará a mudança. Uma imagem pobre respeitante a essa mudança 
corresponderá a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro, onde, entre muitos 
aspectos, muitas das “estrelas” ou dos “conteúdos” da primeira fase do cinema não 
resistiram à referida passagem.  
 
No domínio económico, vivemos a designada globalização. A alteração geo-política, a 
revolução informacional e o desenvolvimento dos transportes foram factores 
contributivos para a emergência, nos mercados internacionais, de economias/regiões 
que estavam deles afastados. Algumas passaram muito rapidamente dum estatuto de 
economias emergentes a ser ou a configurar-se como players relevantes na cena 
económica internacional. A título de exemplo, temos o crescimento da economia 
chinesa que, nomeadamente, no ano de 2004, deverá constituir um contributo 
significativo para o ritmo de crescimento da economia mundial. 
 
À globalização corresponde, entre outros factores, uma maior e mais acentuada 
mobilidade do factor capital. Este factor, ao procurar oportunidades mais rentáveis, 
arrasta consigo, muitas vezes, inovação tecnológica e deslocalização de postos de 
trabalho. Esta deslocalização de postos de trabalho não atinge apenas as 
actividades/empresas industriais, mas atinge, também, postos de trabalho do sector dos 
serviços. Começa também atingir o trabalho de concepção de software qualificado. De 
facto e por exemplo, nas dezenas de milhões de chineses haverá alguns milhares que 
podem e vão constituir núcleos de software qualificado e que, operando em rede, entre 
si ou com outros núcleos sediados em economias desenvolvidas, acabam por concorrer 
com alguns destes núcleos e atrair e desviar postos de trabalho que, no passado, só estes 
núcleos teriam oportunidade de desenvolver. 
 
                                                 
1 Sobre este aspecto e outros sobre as transformações em curso, ver a obra “A Era da Informação: Economia, 
Sociedade e Cultura”, em três volumes,  de Manuel Castells, 1996/2001.  
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Esta mobilidade acrescida e em aceleração dos factores produtivos configura-se, assim, 
como uma das principais características da globalização. No próprio seio europeu, o 
processo político e económico da União Europeia, visando, entre outros, uma liberdade 
de circulação e de estabelecimento dos factores, vem a acabar com as fronteiras 
nacionais tradicionais. Adicionalmente, a própria União Europeia vive (aproveita 
oportunidades e perde actividades) o processo mais lato da globalização em que está 
inserida. 
 
Estes processos provocados pela globalização e pela disseminação das tecnologias de 
informação correspondem a dinâmicas económicas assimétricas, incluindo as 
percepcionadas do ponto de vista espacial.  
 
Nas economias antes consideradas emergentes, assiste-se a uma emigração das 
populações rurais para zonas/regiões económicas mais dinâmicas, em rápida 
industrialização e revelando melhores oportunidades de (sobre)vivência material. O 
caso mais significativo é o da China, onde a emigração dos campos para as cidades 
atinge volumes de dezenas de milhões de indivíduos, em poucos anos, representam, 
porventura, o maior fluxo migratório (e voluntário) da Humanidade. Para quem o vive, 
este fluxo migratório deverá representar uma mudança de paradigma, a muitos níveis, 
nomeadamente, o de terem sido “formatados” em quadros rurais e comunitários e 
confrontarem-se, a posteriori, com paradigmas de grandes aglomerações urbanas de 
forte dinâmica societal. 
 
Dado o volume populacional envolvido, a mudança é “dramática”. É uma questão 
societal: como albergar, como “ordenar” espacialmente volumes crescentes 
populacionais e de actividades, ou, como praticar a “governabilidade” destes sistemas 
sociais que também sofreram uma nova “revolução cultural”, com as regras de mercado 
a substituírem-se às da direcção central. É, também, uma questão planetária: 
reemergência de uma potência internacional com alterações no xadrez geo-político 
regional e mundial e cujas necessidades, entre outras, de recursos energéticos e 
ambientais interferem com as necessidades das outras potências. 
 
Por outro lado, há economias/regiões que não dispõem de condições para aproveitarem 
ou atraírem as dinâmicas do desenvolvimento económico e cujas populações anseiam 
por melhores condições materiais de vida ou, muito simplesmente, querem sobreviver. 
A emigração configura-se, muitas vezes, como a única viabilidade. Os El Dorados 
percepcionados por quem está disposto ou tem necessidade de emigrar correspondem, 
em muitos casos, a zonas dos EUA e da União Europeia2. A globalização criou-lhes 
essa percepção – as imagens da TV planetária (e do multimedia, lato sensu) revelaram-
lhes os Novos Mundos, a facilidade de transporte permite-lhes a tentativa de emigração 
e a existência de algumas afinidades demográfico-culturais (como comunidades de 
                                                 
2 Por exemplo, a Espanha recebeu cerca de 700 000 imigrantes em 2003, acolhe já um volume de cerca de 2.5 
milhões, ou seja, ligeiramente acima dos 6 % da população e que corresponde a um acréscimo de cerca de 2 milhões 
desde 1998, isto é, em cinco anos (vide El País, 29Jan04) 
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emigrantes já estabelecidas nos países anteriormente colonizadores) acabam por detonar 
essa mesma emigração. A imigração destes “descamisados”, dado o seu volume e 
impactes, está na agenda política dos países receptores por uma variedade de razões – 
envelhecimento populacional compensado por estes afluxos, conflitos culturais e riscos 
de núcleos radicais, não só em termos de violência urbana mas também de terrorismo. 
 
Há ainda que ter em conta que, nas sociedades mais desenvolvidas, os referidos 
processos acabam por criar, mais ou menos sustentadamente, situações de exclusão. Por 
um lado, a globalização (conjugada com os períodos de menor crescimento económico) 
destrói postos de trabalho que dificilmente serão restabelecidos – a globalização permite 
a regiões/economias dotadas de recursos humanos com menores custos salariais 
aproveitarem a reorganização empresarial das economias mais desenvolvidas. Nestas 
economias mais desenvolvidas, os ganhos de produtividade, propiciados pela introdução 
de novas tecnologias, obstam à recontratação do factor trabalho antes utilizado. 
Situações de desemprego que anteriormente se admitiam como passageiras tornam-se, 
assim, mais duradouras, porque o factor trabalho ficou “desqualificado” tecnicamente 
(bem como em termos de custo, quando comparado com outras localizações mais 
“distantes”). Por outro lado, a velocidade da inovação tecnológica e o dinamismo 
económico/empresarial associado, rapidamente tornam obsoletas muitas qualificações. 
Emergiu a necessidade da formação contínua e ao longo da vida, para os recursos 
humanos manterem ou conseguirem novos postos de trabalho. Não sendo possível, nem 
individual, nem societalmente, conseguir essa formação e essa adaptação a novas 
condições laborais, podem resultar daí formas de exclusão correspondentes a um 
“analfabetismo funcional”. No entanto, esta exclusão funcional de uns sectores, abre 
oportunidades de deslocação para outros sectores mais dinâmicos. 
 
Os aspectos mencionados configuram algumas linhas de tendência, relevantes para o 
turismo3. 
 
A primeira respeita à acrescida mobilidade espacial das populações. São os fluxos 
migratórios significativos inter-regiões e inter-continentes. É também a mobilidade 
acrescida e tornada inevitável pela precarização dos postos de trabalho, gradualmente 
percepcionados como tarefas que se executam no quadro de um projecto e que se 
esgotam com a conclusão do mesmo. Novos postos e novas tarefas implicam muitas 
vezes novas localizações. Contudo, algo ficou, para muitos, das anteriores localizações 
– laços/raízes familiares, afectividades, interesses económicos, 
lembranças/curiosidades, entre outras. Estes “elos/traços” nos percursos individuais e 
comunitários, quando agregados, constituem um factor relevante do turismo, 
perspectivado, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. 
 

                                                 
3 Turismo: deslocação de pessoas para viajar, permanecendo em locais fora do seu dia a dia normal, por períodos não 
superiores a 1 ano, para férias, visita a familiares e amigos, negócios e actividades profissionais, visita a familiares 
e/ou amigos ou outros motivos; turista: visitante que permanece pelo menos uma noite num alojamento colectivo ou 
privado no local/País visitado (vide Volume II). 
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A segunda linha de tendência, respeita a uma crescente e generalizada terciarização das 
economias. A disseminação das revoluções tecnológicas, com os seus enormes ganhos 
de produtividade, “liberta” o homem dos trabalhos tradicionais da agricultura e das 
actividades industriais. As economias mais desenvolvidas tendem, por agora, a ficar 
com as actividades industriais mais complexas, deslocalizando as que exigem recursos 
humanos menos qualificados para economias emergentes ou em menor fase de 
desenvolvimento, onde os custos do factor trabalho compensem essa deslocalização. 
Assim, as economias mais desenvolvidas “terciarizam-se” ou acentuam a terciarização. 
Contudo, e como já referido, mesmo no âmbito dos serviços, já se operam 
deslocalizações onde o software exigido não seja complexo: num mercado de trabalho 
cada vez mais globalizado, competências menos complexas tornam-se “mercadorias” 
(commodities), tendendo a ser desenvolvidas onde os custos sejam mais vantajosos e as 
telecomunicações propiciem a sua prestação à distância4. Mesmo no seio das economias 
emergentes, denota-se uma crescente terciarização. A indústria cresce “recrutando” a 
população que afluiu dos meios rurais, mas as actividades de serviço de suporte e o 
próprio crescimento económico acabam por ditar um maior crescimento da população 
activa nos serviços.  
 
Todo este padrão de evolução global traduz-se numa crescente interdependência entre 
as economias, a nível inter-regional e a nível planetário. Para além de outras 
motivações, esta interdependência “produtiva” traduz-se em necessidades crescentes de 
viagens de negócio. As telecomunicações facilitam os contactos. Os contactos “virtuais” 
substituem em muitos casos os contactos “reais”, mas o “real” e o “face a face”, 
continuam a ser essenciais para o negócio (o virtual “descontextualiza”, em muitos 
casos, a percepção e o relacionamento, obrigando, assim, à viagem e ao “face a face “). 
Estas deslocações levam a que o turismo tenha, neste aspecto, mais um factor 
contributivo para o seu desenvolvimento.  
 
Há ainda a considerar que o crescimento económico e o desenvolvimento tecnológico 
fragmentam e segmentam societal e individualmente e, em consequência, são indutores 
de procura de produtos/serviços “espaço-tempo” fornecidos pela indústria do turismo. 
 
No seio das sociedades ocidentalizadas e de economias desenvolvidas aquelas que 
percepcionamos com uma maior “claridade” e que correspondem também aos maiores 
emissores e receptores de turismo, constatamos que os valores e os comportamentos das 
diversas gerações evoluem e as relações inter-geracionais não são fáceis. 
 
Já se referiu a mobilidade do factor trabalho. Tal corresponde, entre outros, a um 
desaparecimento do “job for life” e dos referenciais mentais a ele associados. Por outro 
lado, a mobilidade ocupacional/profissional, a formação contínua, formal ou informal, a 
vivência do quotidiano, mais ou menos consciencializada, seja nos domínios 
                                                 
4 O caso típico é o dos “call-centers”. Por exemplo, as empresas de telecomunicações espanholas transferiram 
serviços de atendimento para a Argentina onde o sector de telemarketing se multiplicou por quatro em dois anos (vide 
El País, 3Mar04) 
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ocupacionais/profissionais, seja nos dos relacionamentos pessoais, correspondem a 
tentativas de ajustamento ou mesmo de “reformatação” dos quadros mentais, valores ou 
atitudes. Na “formatação” inicial das crianças e dos jovens, a TV e, em geral, o 
multimedia, ganham quotas crescentes em relação à formatação pelos agentes 
tradicionais (Família, Igreja(s) e Estado, incluindo neste agente a Escola). Em muitas 
sociedades, o relacionamento afectivo-sexual já não é o dos progenitores, nascidos com 
a disseminação da TV a preto e branco e com a emergência da pílula e muito menos do 
que a dos progenitores dos progenitores, onde os valores mais tradicionais5 ou 
ambientes de guerra tiveram relevância (atente-se, a título fortemente ilucidativo, na 
evolução do estatuto da mullher nas sociedades ocidentais). O multimédia opera 
reformatações de valores em adultos – o desenvolvimento da moda e da estética atinge 
ambos os sexos.  
 
O conceito de Família vai evoluindo: há famíla(s), divórcios/separações, uniões de 
facto, relacionamentos hetero e homosexuais mais ou menos estáveis, filhos no âmbito 
dos casamentos e fora dos casamentos, coabitação de diversas gerações ou pessoas 
vivendo isoladas. Por outros termos, um indivíduo pode vivenciar diversas formas de 
estar, desde o seu nascimento até à morte – um leque de lifestyles, mais ou menos 
desejados ou impostos pelas circunstancias do que até há alguns anos atrás era 
impensável. O aumento da longevidade é em si mesmo, um factor potenciador de 
lifestyles. No entanto, os percursos pessoais nem sempre correspondem a opções 
queridas e muitas das etapas correspondem a “fragmentações” do próprio indivíduo com 
sequelas psicológicas. 
 
A disseminação do automóvel nas sociedades ocidentais potenciou e flexibilizou a 
descoberta de novos “espaços”. O automóvel concorre com (ou complementa) os 
transportes públicos nas movimentações profissionais, mas abre um conjunto de 
possibilidade de viajar mais vasto que o transporte público terrestre. Contudo, a resposta 
do transporte público/colectivo à concorrência do automóvel, encurtou o “espaço” ao 
diminuir a distancia-tempo entre pontos relativamente distantes – a massificação do 
transporte pelo embaratecimento das viagens, em especial, a do transporte aéreo charter 
e low cost  carrier, vem alterar significativamente o mercado do turismo. 
 
Em resumo, as gerações do presente dispõem de condições de mobilidade 
geográfico/espacial, laboral/profissional e afectivo/sexual que as gerações do passado, 
mesmo próximo, não dispunham. Esta maior mobilidade traduz-se em si mesma – e 
directamente – numa maior e mais diversificada procura de produtos “espaço-tempo” 
muitos deles fornecidos pela indústria do turismo.  
 
 
 

                                                 
5 Onde a “salvação” se poderia considerar predominante face à “felicidade” – Cf. Pascal Bruckner, L’euphorie 
perpetuelle, 2000. 
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A.1.2. O turismo como um dos novos produtos “espaço-tempo” 
 
O turismo pode, operacionalmente, incluir-se como uma actividade das “indústrias” do 
“tempo”. 
 
No passado mais distante, os conceitos e as percepções do tempo por parte das 
comunidades humanas não correspondiam às actuais. Nesse passado (talvez presente 
ainda para algumas comunidades), a sobrevivência física, no plano material, era o 
principal objectivo e a parte da população que se ocupava da produção fazia-o na 
agricultura. Não só para essa parte da população, mas também para quem viesse a 
usufruir dos “frutos” da terra, o mundo rural era uma das principais matrizes 
formatadoras das concepções da vida. Sem a electricidade, o quotidiano era fortemente 
decidido pelo luz solar, pelos ciclos lunares e pelas estações6. No “Ocidente”, pelo 
menos, para além do condicionamento rural das concepções, a “salvação das almas” (no 
plano religioso/espiritual) era também um dos elementos formatadores dos valores7. 
 
Com a revolução industrial, as concepções e as percepções do tempo alteraram-se 
dramaticamente. Um dos frutos dessa revolução (a disseminação da electricidade) 
constituiu um factor revolucionário para o quotidiano. Em termos de “ocupação do 
tempo”, o trabalho impõe-se, com uma tendência crescente do peso da população 
“activa” afecta à indústria, com uma tendência decrescente da população activa agrícola 
e com os “serviços” a emergirem enquanto categoria económico-contabilística da 
população activa, mas, em muitos casos, como algo residual. Em termos de valores, a 
vontade/desejo/ direito (à) de “felicidade” pareceu preponderar sobre a “salvação das 
almas”. 
 
Com a disseminação da TV, o tempo e o quotidiano e as concepções a eles respeitantes 
foram mais uma vez revolucionadas. Estamos no passado próximo/presente, onde os 
“serviços” começam a ocupar a maior quota parte da população activa. Os valores e as 
percepções individuais e societais são agora mais formatadas pela economia/sociedade 
dos serviços. Mesmo em termos de valor acrescentado, o peso da agricultura é 
diminuto, o peso da indústria decrescente e o sector “terciário” (os “serviços”) revelam 
um peso crescente. 
 
O turismo começa a ter relevo nas economias/sociedades industriais e não pode ser 
dissociado do conceito tradicional das “férias”, período de “descanso” das classes 
laboriosas onde o taylorismo/fordismo imperava. O turismo democratiza-se entretanto – 
deixa de ser apanágio dos estratos de rendimento/riqueza elevados, considerados 
“ociosos” em muitos casos. Mas o turismo é uma das actividades de “ocupação dos 
tempos livres” (tempos de ócio) e tem diversos concorrentes nessa ocupação dos tempos 

                                                 
6 Vide, entre outros, Fernand Braudel, Les Structures du Quotidien: Le possible et l’Impossible, 1979. 
7 Vide, entre outros, Pascal Bruckner, L’euphorie perpetuelle, 2000. 
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livres, nomeadamente a TV e os “espectáculos”(ou melhor, o multimédia, lato sensu8)9, 
os quais são mais acessíveis visto não implicarem deslocação espacial e pernoita. 
 
Com o advento da era da informação, da globalização e de um dos factores que 
fomentaram estas, o desenvolvimento das (tele)comunicações (associado, entre outros, 
ao embaratecimento destas), a indústria do tempo desenvolveu-se, colocando à 
disposição do consumidor um variado e crescente leque de oportunidades de ocupação 
do tempo, que, em muitos casos, se configuram como produtos e serviços 
comercializáveis. 
 
O turismo, enquanto actividade económica fornecedora de produtos/serviços “espaços-
tempo”, poderá ser perspectivada, assim, como uma das indústrias do tempo. 
 
Um factor relevante a considerar, ainda, para a perspectiva do turismo é a concentração 
urbana da população. 
 
As cidades fornecem um conjunto de serviços e um leque maior de oportunidades, de 
toda a ordem, que os meios não urbanos não têm capacidade (embora o 
desenvolvimento das telecomunicações possa mitigar algumas das insuficiências 
destes). Em confronto com o meio rural, “a cidade liberta” – a forte migração chinesa 
do “campo” para as cidades, para situações que, em muitos casos, correspondem a uma 
intensa exploração de mão-de-obra em condições “desumanas”, é elucidativa da 
necessidade de “libertação” percepcionada pelos mais jovens das restrições dos meios 
pequenos. Mas esta “libertação” corresponde, de facto, a uma opção consciente de 
tentar um leque maior de lifestyles proporcionados pelos meios mais populosos.  
 
Naturalmente, a vida nas cidades tem as suas disfunções. Tempos de comutação 
elevados, espaços habitacionais confinados, maior insegurança, menor apoio 
“comunitário/familiar” em troca das possibilidades de um maior individualismo, falta da 
sensação do contacto com a “natureza” e stress, são alguns dos inúmeros aspectos que 
são apontados às cidades como afectando o bem-estar dos seus residentes. No entanto, 
estas mesmas “disfunções” constituem, em si mesmas, uma oportunidade de negócio 
para a indústria do tempo, para o fornecimento de produtos “espaços-tempo”, seja numa 
óptica “terapêutica”, seja numa óptica “lúdica”. Na indústria do tempo, o multimedia, 
nomeadamente, fornece continuamente produtos in situ para atender a essas disfunções 
ou às necessidades dos citadinos. Poderemos também percepcionar os healers do corpo 
(os health clubs, por exemplo) e os da mente (além dos locais de culto “tradicional”, por 
exemplo, os “psi”, ocidentais e orientais) a operar também na indústria do tempo. 
Contudo, o turismo, fornece um maior leque de produtos – fornece estes mesmos mas 

                                                 
8 Operacionalmente incluímos também neste domínio a leitura/literatura. No futuro, a disponibilização on-line de 
textos assumirá uma importância crescente. 
9 As actividades próximas do ponto de vista de deslocalização espacial, como o shopping, actividades desportivas ou 
de fitness bem como oportunidades de socialização (família, amigos/conhecidos), devem também ser percepcionados 
como concorrentes do turismo. 
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“fora” dos locais habituais de vivência e fornece outros, associando à “viagem”  (item 
individual e societalmente considerado relevante como uma “experiência” em si 
mesma) um leque mais lato de opções, incluindo a “exploração” das percepções da 
“natureza” perdida. 
 
Atente-se que com a terciarização e os desenvolvimentos tecnológicos crescentes, a 
estandardização tradicional dos tempos de trabalho (os horários 9-17h, cinco dias por 
semana) está perdendo terreno para outras formas organizacionais, criando novas 
formas de “tempos livres”. A crescente mobilidade profissional/laboral, a progressiva 
emergência de trabalhos “tarefa/projecto” ocupando períodos intensos de tempo de 
trabalho sucedidos de períodos “livres”, entre outros elementos da evolução do 
tempo/organização do trabalho, propicia o crescendo de “tempos livres alargados” para 
muitos citadinos. Caso se associe esta evolução – como já o está sendo na realidade 
ocidental – à massificação e barateamento dos transportes, a indústria do turismo dispõe 
de um vasto campo de possibilidades de operar. 
 
Estas linhas de evolução devem ser ainda cruzadas com alguns factores relativos ao 
clima. Nas áreas urbanas desenvolvidas ocidentais, situadas nas latitudes mais elevadas 
a Norte, os períodos de luz escasseiam na metade do ano centrada no solstício de 
Inverno e estão muitas vezes associados a climas frios e de forte pluviosidade. Muitos 
dos factores antes referidos explicam por si só a procura de residentes dessas áreas de 
produtos “espaços-tempo” situados a Sul, com sol/luminosidade, com maior 
temperatura (natural) e preferencialmente próximos de “água”, em particular, do mar. 
Caso este elemento natural disponha ainda de uma temperatura acima dos 20º as 
localizações sol-mar são consideradas mais vantajosas. 
 
O rumo ao Sol (muitas vezes associado ao mar) está, assim, associado a muitos rumos 
turísticos. Dadas algumas situações de reforma já atingidas por estratos sociais de 
economias desenvolvidas do Norte e ao crescendo de “períodos alargados de tempos 
livres”, verifica-se uma crescente procura de residência secundária em latitudes sul, 
privilegiadas em Sol e temperatura (e, em muitos casos, mar)10. Isto é, parte do mercado 
dos consumidores de produtos “espaço-tempo” evoluiu para uma procura de uma “base” 
habitacional onde reside largos períodos do ano, onde consome a diversidade de 
produtos e serviços disponíveis no local, onde pode mesmo trabalhar à distância caso as 
telecomunicações (e a sua estrutura organizacional de base) o permitam. 
 
Esta evolução, a consolidar-se, assemelha-se aos períodos migratórios sazonais de 
muitas espécies animais (em particular, as das aves, porque, porventura, mais 
perceptíveis nos multimedia). O crescimento económico ocidental propiciou, assim, a 

                                                 
10 O El País de 26Out03 citava  uma análise sectorial que estimava que os cidadãos estrangeiros tinham adquirido 
cerca de 30 % das 135 000 habitações vendidas na Costa del Sol no ano anterior. Essa mesma análise avançaria que o 
peso do investimento estrangeiro no mercado de segunda residência cresceria nos próximos anos podendo atingir os 
50 % das vendas totais da costa.  
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estratos sociais, movimentos migratórios sazonais, detonados e alimentados pela 
indústria do turismo. 
 
As próprias concentrações urbanas constituem, em muitos casos, factores de atracção 
turística para os não residentes11. A sua história, o seu património  arquitectónico 
(passado e presente), as suas actividades culturais (lato sensu, incluindo comércio e 
jogo), a sua “vida” (o seu “pulsar” ou a sua movida ), os seus eventos, entre muitos 
outros elementos, atraem turistas.  
 
Este facto significa que as concentrações urbanas, as cidades, são receptoras de turistas 
como emissoras de turistas. 
 
Esta última situação – emissor e receptor de turismo – bem como a anteriormente 
referida – a de locais/cidades constituírem bases de residências secundárias em termos 
de turismo residencial - acentuam a terciarização das suas actividades económicas 
desenvolvidas nas concentrações urbanas.  
 
Criam também uma imbricação entre serviços de “turismo” e as actividades 
desenvolvidas nessas bases, dificultando uma apreensão contabilística do fenómeno 
turismo (bem ilustrada na citação do “OECD MANUAL ON TOURISM SATELLITE 
ACCOUNTS: EMPLOYMENT MODULE, 2000: It must be made very clear that 
employment in the selected tourism industries, seen from a supply-side perspective, is 
not the same as total employment generated by the expenditure of visitors. First, the 
selected tourism industries can also provide products and services to non-visitors. 
Second, visitors spend their money not only on products and services of the selected 
tourism-related industries, but also on products and services from a variety of other 
industries.”). 
 
Este tipo de imbricação conduz-nos à constatação de que a indústria do turismo 
ultrapassa a esfera dos produtos/serviços “espaço-tempo” finais consumidos pelos 
turistas. Deve ser percepcionado como uma “constelação de actividades” cujos outputs 
contemplam produtos e serviços, intermédios e finais,  fornecidos a  agentes residentes e 
a agentes não residentes, muitos dos quais têm a qualidade/característica de 
visitantes/turistas. 
 
Por outro lado, a logística das cidades (lato sensu, incluindo, por exemplo, o 
ordenamento do espaço e a dimensão/capacidade de inúmeros serviços públicos) sofre 
interferências desta imbricação.  
 
 
 
 

                                                 
11 Na acepção de turismo com que se está a trabalhar – os residentes não são turistas. 
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A.1.3. A dinâmica e os factores do futuro 
 
Os factores referidos tentam ilustrar a evolução da relevância do turismo nas economias 
e sociedades do presente. Manter-se-á esta relevância no futuro, numa perspectiva de 
longo/muito longo prazo? 
 
Não menosprezando cenários de descontinuidades em que o crescimento económico dos 
países mais tradicionalmente emissores e receptores do turismo possa ser séria e 
sustentadamente afectado – reformatando só por si os lifestyles dos respectivos cidadãos 
– o cenário mais provável será a de uma relevância crescente do turismo, naturalmente 
com “altos” e “baixos” mais ou menos consistentes com as fases dos ciclos económicos. 
 
Os factores que alimentaram e alimentam o turismo – ou melhor, a constelação de 
actividades que constitui o turismo – configuram-se como actuantes no futuro, a 
longuíssimo prazo. Deverão mesmo ver alargado o seu leque e a sua intensidade, 
acompanhando ou espelhando a crescente variedade e complexidade das economias e 
sociedades do futuro. O turismo é uma das industries do “tempo” e as percepções, 
individuais e societais, do tempo tendem a complexificar-se. 
 
Do ponto de vista demográfico a população mundial deverá aumentar embora a um 
ritmo menor que o antecipado dado que os padrões de fecundidade das regiões menos 
desenvolvidas aparentam aproximar-se do das regiões mais desenvolvidas. Este mesmo 
crescimento deverá ser acompanhado de uma maior longevidade, devido aos progressos 
das tecnologias médicas, lato sensu, incluindo aqui as biotecnologias e as técnicas de 
regeneração de tecidos e de órgãos. Por outro lado, a conjugação de uma menor 
fecundidade com uma maior longevidade traduz-se num envelhecimento populacional. 
 
A uma maior longevidade deverá corresponder uma maior diversidade de “percursos” 
individuais, ou seja, de lifestyles, mais ou menos desejados e controlados – por outros 
termos, haverá mais “tempo”, mais “tempos livres”, para os quais terão que ser 
encontradas “ocupações”. Os operadores das indústrias do tempo estarão atentos e 
tentarão, naturalmente, “rentabilizar”, do seu ponto de vista, essa maior disponibilidade 
de tempo. 
 
Também já é perceptível que os sistemas de reforma, em particular, os europeus, 
baseados no pilar público, deverão entrar em ruptura contabilística atendendo ao 
envelhecimento populacional, associado à maior longevidade, e, portanto, ao maior 
período de vida de “reformado” dos cidadãos anteriormente “activos”. No entanto, essas 
rupturas deverão ser adiadas pelo prolongamento da vida activa dos cidadãos e por uma 
redução mais ou menos gradual das reformas. Alguns ou muitos dos cidadãos visados 
optarão ou tentarão optar por “ocupações” do tipo “trabalho part-time” ou 
ocupações/trabalhos “pontuais/ocasionais” que têm um duplo efeito: ocupam-lhes o 
tempo e obtêm-lhes recursos adicionais para os seus gastos. Contudo, e em termos 
agregados (do ponto de vista “macroeconómico”), haverá mais tempo “livre” embora os 
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recursos monetários per capita, em termos anuais, susceptíveis de afectação aos tempos 
livres venham a ser inferiores aos que actualmente se poderiam antever. No entanto, 
havendo crescimento económico, a conjugação de uma maior longevidade/mais tempo 
livre com um menor poder de compra per capita será positiva. A oferta turística, como a 
oferta das outras indústrias do tempo, adaptar-se-ão naturalmente à evolução dos 
mercados.  
 
Nas economias e sociedades ocidentais as populações já adquiriram hábitos de turismo, 
mais ou menos cultivados, conforme o poder de compra e as latitudes de residência 
habitual. Transmitem o “comportamento” turismo às gerações mais novas. Os mais 
velhos, mesmo numa situação de reformados com rendimentos aquém do que contavam, 
não deverão facilmente “cortar” com o turismo – adaptarão os períodos/estadias à sua 
capacidade aquisitiva. Os mais novos, já habituados a situações de maior precariedade 
em termos de trabalho e, portanto, de volatilidade na percepção de rendimentos (e de 
acesso ao crédito), despenderão, mas segundo as circunstâncias.  
 
Em termos do continente europeu, há ainda que ter em conta os efeitos do alargamento 
da União Europeia. Alguns dos novos Estados-membros têm um nível de vida 
claramente inferior à média comunitária. A maioria saiu há pouco mais de que uma 
década de sistemas económicos de decisão central e encetaram um processo de 
transição. Com a adesão à UE é de admitir que sofram um – ou acelerem o –  processo 
de catching-up em relação à média comunitária (tal como ocorreu com os países da 
designada Coesão). Este mesmo processo corresponde, entre outros, a uma 
intensificação do relacionamento económico com os Estados membros mais “velhos”, a 
uma cópia de comportamentos, a uma maior mobilidade dos factores de produção 
(capital, trabalho e tecnologia) e a um mais rápido ritmo de crescimento económico. 
Mesmo que haja situações de insucesso, elas deverão traduzir-se num acréscimo de 
emigração para as regiões europeias mais dinâmicas. A conjugação destes factores 
deverá dar um incremento do turismo no seio da UE, seja numa perspectiva de procura 
– emulação de comportamentos – seja numa perspectiva de oferta – os países recém-
chegados colocarão no mercado turístico europeu e internacional a sua oferta. 
 
Os movimentos de imigração que as regiões mais dinâmicas ocidentais (europeias e 
americanas), bem como as mais dinâmicas asiáticas (veja-se o caso chinês), vêm 
sofrendo deverão intensificar-se. No caso europeu, não será só o caso dos potenciais 
efeitos do alargamento atrás referido. As regiões europeias mais dinâmicas deverão ver 
acelerados os movimentos imigratórios do arco mediterrânico sul (o volume e a quota 
parte relativa da população jovem desta região é significativo), bem como da África 
sub-sahariana – a emigração continuará a apresentar-se como a via de sobrevivência, 
dada a insuficiência de condições de desenvolvimento dessas regiões. Por outro lado, 
não se deve afastar a hipótese de a Espanha continuar a vir a ser procurada também por 
emigrantes da América Latina e Central dada a afinidade linguístico-cultural. 
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Estes movimentos migratórios acrescidos representam, em si mesmos, factores 
adicionais de turismo, como já anteriormente se mencionou. 
 
No contexto do quadro europeu, estes afluxos populacionais, interferirão positivamente 
com o volume populacional europeu nas próximas décadas. No entanto não deverão 
inflectir o padrão já detectado de “rumo ao Sol”12. 
 
A profunda e acelerada mudança do final do século XX e do início do século XXI, 
anteriormente referida, deverá prosseguir e acentuar-se. Se os domínios envolvidos e 
muitas das suas consequências ainda não foram perceptíveis pela variedade dos agentes, 
o seu prosseguimento e acentuação pelo século XXI deverá provocar ainda uma maior 
perplexidade em termos de compreensão para a grande maioria dos agentes. De certo 
modo, estamos a avançar em “águas nunca dantes navegadas” para as quais 
metodologias e instrumentos do passado/presente se revelam crescentemente obsoletas. 
 
Do ponto de vista geo-político as instituições do passado/presente e a hiper-potência 
EUA revelam insuficiências na regulação das situações que enfrentam. De certo modo, 
a regulação política, a muitos níveis, tem enormes dificuldades no seu exercício num 
ambiente fortemente mediatizado, “em tempo real” e “on line” – a situação no terreno 
no Iraque e os seus efeitos nos países envolvidos afigura-se ilustrativa destas 
dificuldades. As potências coloniais deverão ter enfrentado, no passado, situações 
semelhantes mas a inexistência da TV/multimedia permitiu-lhes formas de regulação 
que são inviáveis politicamente nos dias de hoje. 
 
A mediatização, as opiniões públicas atentas (mesmo que “manipuladas”) e rapidamente 
mobilizadas, bem como a globalização/interdependência das situações-problemas que 
ultrapassam as fronteiras nacionais/tradicionais, acentuar-se-ão com o desenvolvimento 
das Tecnologias de Informação. A disseminação dos telemóveis de terceira geração já a 
curto prazo (com as próximas gerações já no pipe-line correspondendo a que o 
multimedia estará também disponível nos nossos bolsos, em termos massificados) bem 
como a acelerada convergência neste domínio (em que muitos dos “utensílios” do nosso 
quotidiano constituirão terminais de telecomunicações / multimedia) acelerarão 
fortemente as alterações do nosso quotidiano. 
 
Será difícil à grande maioria das mentes humanas, formatadas num contexto 
tecnológico com um determinado ritmo de evolução, acompanharem a aceleração da 
inovação tecnológica. As dificuldades de “governabilidade” sentir-se-ão a todos os 
níveis – quer no global/político, quer mesmo a nível “individual” porque o próprio 

                                                 
12 Por exemplo, segundo o trabalho encontrado no website do INSEE «Projections démographiques pour la France, 
ses régions et ses départements à l’horizon 2030», datado de 2002, a região onde se insere a Cote d’Azur verá crescer 
a sua população em cerca de 21%, contra 9% na média do hexágono francês, bem como deverá registar um 
rejuvenescimento face à actualidade (não se deve excluir a hipótese de que o saldo migratório retido para as 
projecções esteja subavaliado dada a dimensão do volume imigratório recente em Espanha; caso tal se verifique, o 
crescimento da Costa francesa poderá ser ainda superior). 
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indivíduo disporá de “extensões” do seu corpo/mente13 que o alteram profundamente 
(para além das consequências duma maior longevidade). Se se confirmarem os avanços 
tecnológicos no domínio das biotecnologias e da genética com consequências, entre 
outras, na regeneração de órgãos e tecidos bem como no da “manipulação/regulação” 
hormonal (para nem sequer incluirmos potenciais desenvolvimentos significativos em 
termos de Inteligência Artificial) a “extensão” e a “regulação” potenciais do 
corpo/mente conduzirá a uma coabitação de uma maior variedade de “seres humanos” 
nos quais a diferenciação tradicional pela cor da pele será uma questão menor, política, 
social e individualmente. 
 
A fragmentação societal e individual tenderá, assim, a acentuar-se e a acelerar-se. Na 
perspectiva do turismo, esta fragmentação corresponderá, para as gerações do futuro, as 
condições de uma maior e mais acelerada mobilidade geográfico/espacial, 
laboral/profissional e afectivo/sexual do que as gerações do Presente/Passado dispõem. 
Esta maior mobilidade traduz-se em si mesma – e directamente – numa maior e mais 
diversificada procura de produtos “espaço-tempo”, seja em termos “terapêuticos”, seja 
em termos “lúdicos”, muitos deles fornecidos pela indústria do turismo. 
 
A dinâmica tecnológica e a globalização acentuar-se-ão ainda mais com o avançar do 
século XXI. 
 
A dinâmica tecnológica traduzir-se-á em ganhos crescentes e disseminados de 
produtividade. Estes ganhos de produtividade correspondem a uma redução gradual do 
input trabalho para a obtenção dos outputs. A produção material, a dos “átomos”, sejam 
agrícolas e do sector primário, sejam do sector industrial, vai requerer, assim, cada vez 
menos, em termos relativos, mão-de-obra. Esta evolução vai conduzir, ainda mais, a 
actividade económica produtiva para o sector terciário, isto é, o dos serviços, seja em 
termos de emprego, seja em termos de valor (acrescentado ou numa óptica de mera 
facturação). Os bits e os relacionamentos interpessoais (comerciais) constituirão o 
grosso da produção do valor acrescentado das economias desenvolvidas e, 
posteriormente, das economias inseridas no relacionamento económico internacional. 
 
No entanto, o domínio dos serviços, incluindo o dos bits, não ficará também imune aos 
ganhos de produtividade. Por um lado, acentuar-se-á a deslocalização de actividades 
para onde o factor mão-de-obra tiver competências (skills) para o seu exercício e 
oferecer custos atractivos14. Por outro lado, nas actividades, nas tarefas/projectos não 
facilmente deslocalizáveis, a disseminação de novas tecnologias – e dos novos métodos 
organizacionais a elas associadas – tenderá a poupar no factor trabalho. 
 
                                                 
13 Sobre esta temática das “extensões” e da cibersociedade, a abordagem de Derrick de Kerckove na sua obra 
“Inteligência Conectiva”, 1998 (na versão portuguesa), é bem ilustrativa. 
14  “(…) Attention, European white-collar workers: Your job could be next. By 2008, Deloitte Research estimates, 
more than 800,000 financial-services and high-tech jobs will migrate from Western Europe to cheaper labor markets -
- principally India, but also Eastern Europe, China, and even Africa and Latin America (…)”, vide “Job Exports: 
Europe's Turn”, BusinessWeek, 19Apr04. 
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Esta evolução tende a acelerar a relevância de economias asiáticas, enquanto economias 
importantes e significativas no xadrez geo-económico internacional. Estas economias, 
até há pouco tempo atrás consideradas em desenvolvimento, são fortemente populosas e 
os respectivos estratos médios sociais estão em em forte progressão e terão a curto 
prazo (ou já o têm mesmo) poder de compra com níveis comparáveis aos das economias 
ocidentais desenvolvidas, como a Índia e a China15. Não se deve mesmo afastar a 
hipótese que grupos sociais, com expressão quantitativa, dessas economias, venham a 
representar um poder de compra acumulado claramente superior ao de economias 
europeias actualmente significativas. 
 
Estes são apenas alguns dos aspectos do processo de globalização que se vêm 
desenvolvendo à escala planetária e que se deverão intensificar, salvo eventuais 
descontinuidades, relevantes e sustentadas no tempo, em termos de efeitos negativos no 
crescimento económico. 
 
Em termos de turismo, esta evolução configura uma importância crescente desta 
indústria do tempo. Mais volumes populacionais dotados de poder de compra e 
emulando, em muitos casos, comportamentos ocidentais, constituirão em si mesmo 
potenciais turistas. No entanto, além de emissores de turistas, as economias referidas 
deverão ser também receptoras. Factores indutores do turismo como “tempos livres”, 
mobilidade acrescida a diversos níveis, fragmentação societal e individual, concentração 
urbana16 e “nostalgia” da natureza/necessidade de “sensação” de espaço estarão também 
presentes nestas/nessas novas economias desenvolvidas. 
 
Nalgumas economias ocidentais, no quadro de uma evolução em que as actividades dos 
serviços são crescentemente predominantes mas que estão sujeitas à concorrência global 
– e, portanto, à deslocalização de actividades – importará tentar percepcionar que 
actividades poderão ser mais facilmente retidas nos respectivos territórios, originando 
receitas e providenciando “trabalho”. Um tipo dessas actividades será a exploração do 
“não deslocalizável”, que em muitos casos respeitará ao “espaço territorial” (incluindo o 
território “marítimo”). Na exploração desse espaço territorial, produtos/serviços 
“espaços-tempo”, como o turismo proporciona, tornar-se-ão crescentemente relevantes.  
 
A produção desses produtos/serviços “espaço-tempo” necessita de uma infra-estrutura 
física e de serviços que, conjuntamente com os resultados da produção, podem ser 
percepcionadas como constituindo uma constelação de actividades, (a “constelação do 
turismo”), como antes se referiu. Nessa constelação incluem-se também produtos que 
resultam de actividades que, numa primeira leitura, não estão directamente ligadas aos 
                                                 
15 (…) A Chinese Academy of Social Sciences (CASS) study found 19% of Chinese were middle class in 2003, up 
from 15% at the end of 1999. It includes any household with assets worth $18,000 (£10,000) to $36,000.… with a 
population of 1.3 billion people, China's middle class is now 247 million using the CASS benchmark (…), in BBC 
News on-line, 30Mar2004. 
16 The world’s urban population is estimated at 3 billion in 2003 and is expected to rise to 5 billion by 2030.  The 
rural population is anticipated to decline slightly from 3.3 billion in 2003 to 3.2 billion in 2030. World Urbanization 
Prospects: The 2003 Revision, United Nations 
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“espaços-tempo” mas que acabam por constituir também “conteúdos” desses mesmos  
“espaços-tempo” – os vinhos são um exemplo típico.  
 
O turismo – e  a “constelação de actividades” turismo – assumem assim uma 
importância acrescida no desenvolvimento (ou na pior das hipóteses, um contributo 
indispensável para a viabilidade de algumas actividades) da economia dum território. 
Configuram-se, assim, como um dos maiores – e estratégicos e, porventura, nalguns 
casos, estruturantes – sectores de actividade económica do século XXI.  
 
A.1.4. Cenários de descontinuidade 
 
Como se referiu anteriormente, o cenário mais provável ou a configuração com que se 
está a trabalhar corresponde a uma relevância crescente do turismo, naturalmente com 
“altos” e “baixos” mais ou menos consistentes com as fases dos ciclos económicos, 
salvo a ocorrência de descontinuidades em que o crescimento económico dos países 
mais tradicionalmente emissores e receptores do turismo fosse séria e sustentadamente 
afectado.  
 
Contudo, afigura-se prudente configurar alguns tipos de cenários desse tipo de 
descontinuidades, os quais tenderiam a reformatar só por si os lifestyles dos cidadãos 
dos principais países mais tradicionalmente emissores e receptores do turismo ou, ainda, 
do próprio planeta. 
 
Neste quadro, esboçaremos a traços largos, alguns cenários de descontinuidades, 
designadamente: 
 

• Descontinuidade europeia 
• Descontinuidade “portuguesa” 
• Descontinuidade “económica” norte-americana 
• Descontinuidade climática 
• Descontinuidade “societal” 

 
Descontinuidade europeia 
 
O período económico que vive a UE, em especial, o da eurozona, não é particularmente 
favorável. A economia mundial no ano de 2004 deverá registar uma taxa de crescimento 
média anual da ordem dos 5 %, ritmo recorde em trinta anos, graças ao motor 
tradicional – a economia dos EUA – conjugada com o dinamismo dum “novo” motor, 
correspondente aos ritmos de dois gigantes populacionais (entre 35 % a 40 % da 
população do Planeta), que são a China (com uma taxa de crescimento económico da 
ordem dos 9 %) e a Índia (com uma taxa na ordem dos 6 ½ %). Em contrapartida, a 
eurozona só deverá registar uma taxa de crescimento da ordem dos 2 % (versus 2 ½ % 
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para a EU-25)17 tendo as exportações dado um contributo relevante para o crescimento 
de algumas economias, em especial a alemã. 
 
Por outros termos, a eurozona não foi capaz de crescer satisfatoriamente num ano de 
franco crescimento mundial. Esta insuficiência de crescimento da eurozona – e de certo 
modo, da UE alargada –  a manter-se a médio prazo, agravará algumas das questões 
cuja sustentabilidade a médio/longo prazo está envolta de incertezas. 
 
Uma dessas questões respeita à (in)viabilidade dos processos de consolidação 
orçamental de muitas das economias da eurozona, o que poderá pôr em causa o modelo 
social europeu, ao inviabilizar uma correcção gradual do mesmo e ao propiciar a 
erupção de uma “descontinuidade contabilística” com efeitos sistémicos graves e 
sustentados. 
 
De facto, com um crescimento fraco, a viabilidade do modelo social europeu, na sua 
perspectiva contabilística, contém incertezas, em especial no domínio das reformas, das 
despesas com saúde e no grau de solidariedade a exclusões de diversa natureza. Dada a 
tendência já referida de deslocalização de postos de trabalho para localizações no 
Planeta mais atraentes do que no centro e do que nalgumas periferias europeias 
tradicionais, o desemprego tenderá a agravar-se. Por outro lado, há uma tendência de 
envelhecimento populacional e de maior longevidade propiciada pelas inovações 
médicas. Estas tendências demográficas são compensadas pela imigração mas a 
médio/longo prazo é incerto o grau de compensação bem como a distribuição 
geográfica da mesma no seio da UE. Neste quadro, não se pode afastar a hipótese da 
erupção de uma “descontinuidade contabilística”, nos paradigmas actuais, num período 
de médio/longo prazo, numa ou num conjunto de médias/grandes economias europeias, 
com efeitos sistémicos políticos e sociais e que interferisse com a configuração/cenário 
base de trabalho deste estudo, de não emergência de descontinuidades com efeitos 
negativos sustentados no decurso dos próximos vinte anos. 
 
A consideração desta hipótese deve ser, contudo, perspectivada com prudência. Não se 
pode esquecer o dado que a economia japonesa já há mais de uma década evolui com 
um padrão anémico, apresenta um crescente grau de envelhecimento populacional e, do 
ponto de vista contabilístico, vem registando elevados défices públicos (ultrapassando 
largamente o referencial europeu de 3 % em relação ao PIB) e níveis de endividamento 
público (superiores a 150 % em relação ao PIB)18, associados a elementos do sistemas 
financeiro inviáveis cuja “descontinuidade contabilística” – e, consequentemente, 
política social – já deveria ter tido uma “erupção” pelos paradigmas com que estamos a 
apreciar a UE.  
 

                                                 
17 Ver Economic Forecasts, Autumn 2004, EU Comission 
18 De acordo com o World Economic Outlook do FMI, Set2004, para o Japão, o “(fiscal) actual balance” era de (-) 
6.9 % e a Gross Debt de 169.6 %, em relação ao PIB, em 2004. 
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A hipótese de uma “descontinuidade” europeia a médio/longo prazo não deve ser 
percepcionada apenas pela sua erupção do ponto de vista “contabilístico”. O 
alargamento da UE em 2004 poderá vir a revelar-se como factor de uma certa 
“diluição” de aspectos de solidariedade e poder, em hipótese, alimentar tensões que 
nalguma situação ou momento, a curto ou médio/longo prazo, possa detonar uma 
fragmentação do que hoje entendemos por UE com reflexo significativos nos ritmos de 
crescimento económico e nível de vida de parte da população europeia. A hipótese de 
fragmentação político-institucional pode ser configurada independente de ter ocorrido o 
alargamento de 2004, já que há meia dúzia de décadas atrás o território europeu era um 
teatro de guerra com as principais potências europeias a digladiarem-se. Os factores que 
conduziram ao período de guerra fazem já parte da História, mas os sentimentos e 
interesses nacionais/nacionalistas não se apagam facilmente da memória das pessoas e 
dos actores políticos. 
 
Por outro lado, parte dos Estados-membros que aderiram à UE estavam na órbita de 
Moscovo até quase há quinze anos, isto é, até à implosão do império soviético, 
simbolizada pela queda do Muro de Berlim (1989). Para a implosão deste império 
muitos factores contribuíram, nomeadamente, a inviabilidade do modelo económico-
societal em competição com o Ocidente numa corrida tecnológica para a qual a ex-
URSS não tinha recursos. Essa mesma implosão ocorre num período de quebra de 
preços do petróleo (pós 1985), recurso relevante para a ex-URSS. Na perspectiva de 
médio/longo prazo que este estudo considera, o petróleo configura-se como um recurso 
energético não abundante e, portanto, tendendo a manter níveis médios de preços 
elevados relativamente ao período pós 1985. A Rússia é e será um dos grandes 
produtores desta matéria prima energética. A sua evolução económica recente parece 
que revela ter “corrigido” disfunções do modelo soviético anterior mas não afasta a 
hipótese de, num quadro de recuperação de recursos e de tecnologias, tente recuperar 
influência em países limítrofes que agora fazem parte da UE, criando tensões no seio 
desta. 
 
O factor Turquia é outro a ter em consideração. A Turquia pretende a Adesão em 
meados da próxima década e não é pacífico, quer do lado europeu, quer do lado turco, a 
viabilidade dessa Adesão. No processo negocial em curso, há-de haver períodos de 
avanços e recuos, sem que se possa percepcionar com segurança o evoluir do mesmo. 
 
A explicitação do factor Rússia e do factor Turquia apenas é feita a título ilustrativo e 
no sentido de alertar para a eventualidade de situações políticas conflituais no quadro 
europeu “alargado” e “próximo” (incluindo, Rússia, Turquia, Médio Oriente e, mesmo, 
Norte de África) que criem tensões e hipóteses de fragmentação político-institucional no 
seio da UE como hoje a conhecemos e que conduzam a uma “descontinuidade” 
europeia e às economias da região a virem, aferidas na sua globalidade, a sofrer um 
longo período de não (ou fraco) crescimento económico. Para esta hipótese concorreria 
também – conjugando-se – o agravamento das questões da viabilidade do financiamento 
do modelo social europeu antes referidas.  
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Descontinuidade “portuguesa” 
 
O tipo de cenário antes traçado – descontinuidade europeia – traduzir-se-ia naturalmente 
na economia e sociedade portuguesas com efeitos delicados. Poder-se-á pensar que 
Portugal e portugueses têm um espaço de oportunidades mais lato do que o território e 
que corresponde ao espaço da lusofonia, o qual poderia, num dado quadro de 
circunstâncias, amenizar os efeitos da descontinuidade europeia. Contudo, no âmbito 
deste estudo, o relevante é a exploração do domínio das possibilidades do turismo “no” 
território português pelo que o domínio da lusofonia enquadra-se mais num estudo das 
potencialidades geo-estratégicas de Portugal. 
 
Para a economia do território português, a descontinuidade europeia reveste-se de 
extrema relevância, dado que, quer o comércio português, quer o turismo português, 
estão fortemente ancorados na UE e, no quadro desta, na vizinha Espanha. Um período 
longo de fraco crescimento económico da UE resultante de uma descontinuidade 
tenderia a reformatar, só por si, os lifestyles dos cidadãos dos principais países europeus 
mais tradicionalmente emissores e receptores do turismo e, portanto, do turismo em 
Portugal. 
 
Julga-se, no entanto, relevar um cenário de “descontinuidade específica portuguesa”, 
isto é, antecipando a descontinuidade europeia ou inserindo-se na mesma, mas com 
efeitos mais profundos e sustentados no tempo que interferissem com a exploração do 
turismo no território português. 
 
A hipótese de uma descontinuidade “isolada” portuguesa não se afigura muito válida 
quando se considera um período de estudo de vinte anos – os efeitos dessa 
descontinuidade tenderiam a ser “absorvidos” pela própria dinâmica da UE e da 
Espanha (outra perspectiva seria a de considerar uma “descontinuidade específica 
espanhola” decorrente, por exemplo, de um exacerbamento das tensões políticas 
decorrentes das especificidades autonómicas da Espanha – poderá assumir-se que esta 
teria efeitos de natureza semelhantes aos de uma descontinuidade europeia dado, entre 
outros, os seus potenciais efeitos sistémicos disruptivos na UE tendo em conta a 
importância de Espanha). 
 
O cenário de “descontinuidade específica portuguesa” – antecipando a descontinuidade 
europeia ou inserindo-se na mesma, mas com efeitos mais profundos e sustentados no 
tempo – decorre das vulnerabilidades próprias da economia e sociedade portuguesas. 
No paradigma actual de funcionamento da UE há um quadro de progressiva 
consolidação orçamental a cumprir. A economia portuguesa revela aspectos estruturais 
que dificultam esse cumprimento. Os factores de incerteza que interferem com a 
viabilidade do modelo social europeu na sua perspectiva contabilística –  em especial no 
domínio das reformas, das despesas em saúde e no grau de solidariedade a exclusões 
bem como a tendência de deslocalização de postos de trabalho – estão também 
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presentes na caso da economia portuguesa. A agravar o caso português está ainda o seu 
défice estrutural das contas externas19, isto é, tem, estruturalmente, mais despesas do 
que receitas face ao exterior, constituindo os fluxos relativos aos fundos estruturais 
comunitários e as remessas de emigrantes parte das receitas o que dificulta atingir 
patamares de crescimento económico que permitam encontrar compromissos viáveis 
política e contabilisticamente para o financiamento das linhas actuais da intervenção 
social do Estado (quanto maiores forem os ritmos de crescimento o défice externo 
“dispara” a não ser que esses ritmos de crescimento fossem sustentados num forte 
contributo da procura externa). 
 
A economia portuguesa não dispõe no seio da união monetária do instrumento da 
política cambial para reajustar-se a essa conjugação de défices público e externo. 
Naturalmente, nunca se pode afastar a hipótese de numa janela de oportunidade de no(s) 
futuro(s) se desenvolverem no território português actividades, superando as 
dificuldades dos referidos défices. A margem de manobra da Dívida Pública, nos 
paradigmas actuais, é limitada e incerta – ultrapassámos o limiar dos 60 % face ao PIB 
(referencial do actual Pacto de Estabilidade e Crescimento) e os cerca de 40 % que 
distanciam o nosso nível de endividamento dos níveis mais elevados de endividamento  
de alguns dos nossos parceiros europeus20 rapidamente poderiam ser esgotados caso as 
condições políticas europeia o permitissem. Em termos de endividamento externo, é 
difícil configurar que as necessidades de financiamento da economia portuguesa possam 
registar sustentadamente ao longo de muitos anos elevados valores (aferidos em 
percentagem do PIB) – tal corresponderia a um crescente e elevado endividamento 
directo de alguns grandes agentes ou dos intermediários financeiros a operar em 
Portugal que, nos paradigmas actuais, não se afigura sustentável. 
 
Por outros termos, a economia portuguesa tem vulnerabilidades que a podem colocar 
numa situação de antecipação de eventual “falência intempestiva” (i.e., 
descontinuidade) do modelo social europeu. A economia portuguesa seria uma 
“pioneira” dessa descontinuidade que se iria revelar noutros Estados membros 
conduzindo à referida descontinuidade no quadro da UE. Essa mesma descontinuidade, 
caso determinasse um período longo de não crescimento económico, tenderia a 
reformatar só por si os lifestyles dos cidadãos dos principais países europeus mais 
tradicionalmente emissores e receptores do turismo e, portanto, do turismo em Portugal, 
como antes se referiu.  
 
Poder-se-á pensar numa variante desta hipótese, a da descontinuidade europeia 
portuguesa e europeia se registarem, mas a segunda conseguir ultrapassá-la,  ao fim de 
um certo período, e ir retomando padrões de lifestyles anteriores e, portanto, de turismo, 
mas sem a economia portuguesa conseguir esse mesmo ritmo de recuperação – isto é, a 

                                                 
19 De acordo com o já referido World Economic Outlook do FMI, Set2004, para Portugal, a “current account 
position” representava (-) 6.1 % em relação ao PIB, em 2004. 
20 Por exemplo, de acordo com o já referido relatório do FMI, na Itália, a Gross Debt era de 105.8 %, em relação ao 
PIB, em 2004.  
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descontinuidade portuguesa inseria-se na europeia, mas com efeitos mais profundos e 
sustentados no tempo que interferissem com a exploração do turismo no território 
português. Tal desfazamento de recuperação poderia ter efeitos negativos na indústria 
do turismo, caso as condições portuguesas de suporte, de acolhimento e de atractividade 
permanecessem desfavoráveis.  
 
Descontinuidade “económica” norte-americana 
 
A perspectiva com que se abordaram possíveis descontinuidades europeia e portuguesa 
pode, também, ser aplicada ao caso norte-americano, embora com os devidos 
ajustamentos. 
 
A economia norte-americana tem sido o motor da economia internacional, papel que 
“acumula” com o de hiper-potência militar e tecnológica. Revela no entanto, segundo os 
paradigmas actuais, algumas vulnerabilidades, em particular no que respeita aos défices 
“gémeos” – défice público21 e défice comercial22 – bem como ao baixo nível de 
poupança dos particulares. Este último deve ainda relacionar-se, quer com o esquema de 
pensões de reforma nos EUA que é essencialmente baseado em fundos não públicos e 
com uma forte componente de acções cotadas em bolsa, quer com o facto de a geração 
“baby boom” pós-guerra estar a começar a reformar-se. 
 
Na prática, os referidos défices vêm sendo financiados pelo “Resto do Mundo” – por 
exemplo, japoneses e chineses, individualmente “prudentes” na gestão das suas contas, 
poupam e emprestam aos “gastadores” norte-americanos naturalmente, por via de 
intermediários financeiros. Esta “prática” não deixa de ter racionalidade económica – os 
EUA são percepcionados como a localização (financeira) mais segura do Planeta, 
correspondendo a uma situação de que “emitem moeda” para financiarem os seus 
défices, moeda essa que é aceite e desejada pelos restantes cidadãos do Mundo (a maior 
parte das reservas mundiais de activos monetários está denominada em dólares e os 
títulos representativos da dívida pública norte-americana correspondem, em termos de 
imagem, ao ouro e à prata dos nossos “avós”, enquanto instrumentos de reserva de 
valor). A própria condição de hiper-potência confere substância a essa racionalidade 
que não é nova na História da humanidade e da moeda – por exemplo, no período do 
Império britânico, a libra esterlina era a moeda base do comércio internacional e de 
reserva de muitas moedas nacionais. 
 
A questão teórica que se coloca é a da sustentabilidade desta situação. Provavelmente, 
enquanto os EUA mantiverem esse estatuto de hiper/super-potência a situação poderá 
manter-se. Contudo, algumas vozes de economistas antevêem necessidades de 
ajustamento dos referidos défices – o paradigma de ajustamento a “desequilíbrios” 

                                                 
21 De acordo com o World Economic Outlook do FMI, Set2004, nos EUA, o “(fiscal) actual balance” era de (-) 4.9 
% e a Gross Debt de 61.5 %, em relação ao PIB, em 2004. 
22 De acordo com o mesmo relatório do FMI, a “current account position” dos EUA representava (-) 5.4 % em 
relação ao PIB, em 2004. 
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sobrepõe-se, nalgumas leituras, à contextualização desses desequilíbrios em 
perspectivas mais abrangentes. Caso essas vozes tenham razão, hão-se processar-se 
ajustamentos a esses desequilíbrios, no médio/longo prazos, mesmo que os EUA 
continuem a ser a hiper-potência mundial.  
 
Esses ajustamentos podem mesmo conjugar-se com as questões do baixo nível de 
poupança dos particulares norte-americanos, da eventual insuficiência dos fundos de 
pensões privados para cumprir os seus compromissos (porque a longevidade é também 
um facto nos EUA) e da forte dependência destes fundos de Wall Street. Isto é, poderá 
haver períodos desfavoráveis de “ajustamentos de contas” e de “valorização de activos”.   
 
Por outros termos, poderá ocorrer uma descontinuidade “económica” norte-americana 
se parte do Mundo se “recusar” a continuar a financiar os EUA ou os ajustamentos 
internos se processarem rápida e descontroladamente. Contudo, esta “possibilidade” de 
descontinuidade deve ser devidamente ponderada. Crises bolsistas fortes já 
recentemente Wall Street as superou – o esvaziamento da bolha especulativa das 
Tecnologias de Informação, a qual se conjugou com os efeitos dos ataques terroristas de 
11 de Setembro é ilustrativo da capacidade de recuperação norte-americana e da 
regulação pragmática por parte das suas autoridades económicas e monetárias na gestão 
de crises.  
 
No âmbito deste estudo, só tem sentido levantar a hipótese de uma descontinuidade 
económica norte-americana caso esta “perdurasse” bastante tempo e arrastasse a 
economia do “resto do mundo” para um novo período de Grande Depressão. É um 
cenário que pode estar em cima da mesa, que pode ser detonado económico-
financeiramente ou, por outra ordem de razões (série de ataques terroristas no solo 
norte-americano, choque climático intempestivo, entre outros), o qual não se sabe se 
pertence mais à ficção científica ou à razoabilidade da arte de cenarização. 
 
Descontinuidade climática 
 
Um tipo de descontinuidade que até há muito pouco tempo não era tida em conta nos 
exercícios de prospectiva e de cenarização é o da variação climática. Contudo, o 
acumular de informação e de investigação sobre este tema, acordou as autoridades e a 
opinião pública sobre a importância da variação climática e das suas potenciais 
consequências. 
 
Um primeiro aspecto respeita ao aquecimento gradual do planeta. Um segundo aspecto 
respeita a um eventual retorno a uma (pequena?) idade glaciar.  
 

A investigação histórica e científica tem revelado que a história do planeta Terra se 
caracterizou por variações climáticas significativas. Contudo, a percepção 
predominante, pelo menos ao nível da opinião pública leiga, mas interessada, era a de 
que as variações tinham ciclos muito longos e o ritmo de variação era relativamente 
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lento. Contudo, começou a gerar-se uma tomada de consciência, de que o ritmo recente 
de aquecimento global do planeta resultaria mais da actividade humana do que de 
factores ditos naturais. Essa actividade humana estaria a contribuir para um 
aquecimento mais rápido do planeta, devido, em particular, à produção de gases com 
efeito de estufa, resultantes, principalmente, do modo de consumir combustíveis fósseis 
e da alteração do uso da terra. Caso a humanidade prossega com este tipo de atitude, o 
aumento da temperatura continuará durante este século XXI com consideráveis 
impactos de toda a ordem no planeta e, consequentemente, na humanidade. É avançado, 
por exemplo, no relatório “Impacts of Europe’s changing climate” da Agência Europeia 
do Ambiente (2004) que a temperatura média planetária aumentou cerca de 0.7ºC e a 
temperatura média na Europa de 0.95ºC nos últimos cem anos, sendo estimado que as 
temperaturas poderão subir cerca de 1.4-5.8ºC globalmente e de 2.0-6.3ºC na Europa, 
por volta de 210023. 

Como resposta à variação climática, foi estabelecido o United Nations Framework 
Convention on Climate Change visando reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e de mitigar os seus efeitos, tendo o Protocolo de Quioto definido objectivos 
desse tipo de emissão para o período de 2008-2012.   
 
Não é seguro que o Protocolo de Quioto esteja “certo”, para além do facto de nem todos 
os grandes países o terem subscrito (a Administração Bush recusou fazê-lo e só em 
Outubro de 2004 a Rússia se inclinava para a sua adesão) e virem a cumpri-lo. Por outro 
lado, Agência Internacional de Energia previa (em Outubro de 2004) um aumento da 
procura da energia primária em cerca de 60 % para os próximos 25 anos, indiciando que 
a poluição via combustíveis fósseis se poderá manter a um ritmo não compatível com os 
objectivos últimos de Quioto (avança mesmo com um possível aumento superior a 50 % 
nas emissões de dióxido de carbono até 2030).24 
 
Nesta perspectiva e admitindo que ela esteja correcta – isto é, que a actividade humana 
com o seu actual padrão civilizacional é o principal factor de aquecimento do planeta – 
os efeitos do aquecimento global começarão a ser crescentemente visíveis ainda no 
período do presente estudo. Entre esses efeitos, relevem-se para a Europa, mais períodos 
de secas, de ondas de calor, de enxurradas, bem como de uma progressão das áreas 
“secas” no Sul. Outros efeitos a considerar, respeitam ao recuo dos glaciares (em terra e 
no mar), à subida gradual do nível do mar e a ecosistemas terrestres e marítimos, bem 
como à biodiversidade, afectados. 
 
A verificarem-se estes efeitos, senão mesmo a acentuarem-se num quadro de 
“incumprimento” de Quioto ou de subavaliação dos mesmos, há a hipótese de uma 
“descontinuidade” climática com relevância, nomeadamente, para o turismo. Embora os 
                                                 
23 Alguns dos temas aqui abordados foram retirados desse relatório. 
24 In the (World Energy) Outlook’s “Reference Scenario”, which projects energy trends in the absence of new 
government policies or accelerated deployment of new technology, world primary energy demand is set to rise by 
59% from now till 2030. Some 85% of that increase will be in the form of carbon-emitting fossil fuels: coal, oil and 
natural gas. Two-thirds of the new demand will come from the developing world, especially China and India. 
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ritmos de crescimento económico possam não sofrer muito com este tipo de 
descontinuidade – a própria adaptação às condições climáticas emergentes poderá 
constituir um estímulo ao crescimento económico – haverá regiões na Europa cujas 
variações climáticas interferem com os lifestyles fornecidos pelos produtos “espaço-
tempo” da indústria do turismo dessas regiões. A título ilustrativo, estadias no Algarve, 
no pico do Verão, tornar-se-iam “desconfortáveis” criando, contudo, oportunidades 
mais a Norte para esse tipo de produtos (embora com o risco de regiões emissoras do 
Norte europeu virem a reduzir o seu volume de saídas dado o “bom tempo” que 
passaram a usufruir), haveria menores períodos ou altitudes mais elevadas para os 
produtos de ski.  
 
No médio/longo prazo, poderá admitir-se que as previsões metereológicas venham a ter 
alguma fiabilidade superior à de hoje (que não ultrapassa os cerca de cinco dias) apesar 
da evolução/descontinuidade climática antes referida. Nessa hipótese e por causa dessa 
mesma instabilidade climática – face aos paradigmas actuais – a crescente 
“virtualização” do mercado turístico (isto é, divulgação e comercialização online, 
tri(?)dimensional e em real time) poderá ou deverá aproveitar as janelas de “bom” 
tempo que forem previstas. Por outros termos, configura-se que a indústria do turismo 
tenderá a fornecer produtos “espaços-tempo” contemplando determinadas condições 
atmosféricas previstas meteorologicamente.  
 
Um outro aspecto da descontinuidade climática respeita a um retorno relativamente 
intempestivo a uma nova idade glaciar, mais provavelmente “pequena idade glaciar”, 
não desconhecida na evolução climática recente (no referencial tempo climático), pelo 
menos da Europa25. 
 
Este tipo de descontinuidade climática não se encontra explicitamente abordado pelo 
relatório “Impacts of Europe’s changing climate” da Agência Europeia do Ambiente, 
antes referido, mas foi considerado, por exemplo, na revista Fortune, 9Feb2004, “The 
Pentagon’s weather nightmare” e popularizado no recente filme “O Dia depois de 
Amanhã” (Maio 2004, versão DVD Outubro 2004)26. Trata-se de uma mudança 
climática abrupta, detonada pela “interrupção” da corrente do Golfo – “corte” na 
                                                 
25Ver, entre outros, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, North Atlantic Deep Water -- 
Summary (http://www.co2science.org/subject/n/summaries/nadw.htm):  “(…)One linkage is the evolving picture of 
millennial-scale climate oscillations being driven by the alternate weakening and intensification of this vast oceanic 
system of energy redistribution.  Keigwin and Boyle (2000) present a brief overview of this phenomenon, discussing 
the ever-growing body of evidence for a persistent climate oscillation with a return period on the order of 1500 to 
2000 years, which is evident in proxy climate data from the Holocene, the last deglaciation and several 
glacial/interglacial cycles (See Climate Oscillations in our Subject Index).  They also discuss the association of these 
fluctuating climate changes with concurrent changes in the thermohaline circulation of the North Atlantic Ocean.  
The Little Ice Age (LIA) is identified as the most recent cold phase of this recurring cycle, while the Medieval Warm 
Period (MWP) represents its preceding warm phase.  According to Keigwin and Boyle, "mounting evidence indicates 
that the LIA was a global event, and that its onset was synchronous within a few years in both Greenland and 
Antarctica."  Common sense thus suggests that our recent recovery from this global cool spell portends a future return 
to MWP-like conditions, and that mean global temperature should consequently be in a generally rising mode, both 
now and in the foreseeable future... independent of any increase in atmospheric CO2 concentration.(…)”. 
26 “The Day After Tomorrow”, 20th Century Fox. 
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circulação “thermohaline”27 – provocada pela elevado grau de dessalinização da mesma 
originado pelos crescentes fluxos de água não salgada da fragmentação e recuo, isto é, 
do degelo, dos glaciares da zona árctica. 
 
A situação criada no filme referido é, pela natureza do instrumento mediático, 
“extremada” e mais do domínio da ficção científica. No entanto tem por base um 
fenómeno físico-químico marítimo susceptível de ocorrer, como resultante do rápido 
aquecimento do planeta, afectando, nomeadamente, a calote glaciar atlântica. Não se 
pode, contudo, excluir que no médio/longo prazo um fenómeno de alguma disrupção da 
corrente do Golfo venha a ocorrer provocando um resfriamento durante algum período 
do hemisfério norte atlântico28 (entre outros efeitos climáticos noutras regiões). 
 
Neste cenário de “resfriamento”, a Europa, enquanto emissora e receptora de fluxos de 
turismo ressentir-se-á. As regiões do Sul tenderão a sofrer uma procura mais intensa e 
prolongada nas variedades dos produtos turísticos, nomeadamente, nos que envolvam o 
Sol e a temperatura.  
 
Por outros termos, um “resfriamento” temporário das regiões atlântico-europeias 
interfere necessariamente – e entre outros – com os lifestyles dos seus residentes. Estes 
tenderão na medida do possível restabelecer esses lifestyles incrementando a procura 
dos produtos turísticos que contemplem o Sol e temperaturas quentes e amenas.  
 
Este cenário corresponde, em si mesmo, a uma descontinuidade climática. O cenário do 
filme referido corresponde também a uma descontiniuidade climática, mas de natureza 
de “pesadelo apocalíptico” que ultrapassa os objectivos deste estudo. 
 
Descontinuidade “societal” 
 
Tentaremos aqui configurar sob o título “societal” outros tipos de cenários de 
descontinuidades que tenderiam a reformatar só por si os lifestyles dos cidadãos dos 
principais países mais tradicionalmente emissores e receptores do turismo ou, ainda, do 

                                                 
27 What is the thermohaline circulation? There are three main processes that make the oceans circulate: 
tides, wind, and density differences. The density of seawater is controlled by its temperature (thermo) and 
its salinity (haline). The circulation driven by density differences is thus called the thermohaline 
circulation.  The Gulf Stream brings warm, salty water to the North Atlantic, warming western Europe. 
The water cools, mixes with cold water coming from the Arctic Ocean, and becomes so dense that it sinks, 
both to the south and east of Greenland. The cold, dense water gradually warms and returns to the 
surface. The surface and subsurface currents, the sinking regions, and the return of water to the surface 
form a closed loop, the thermohaline circulation or global thermohaline conveyor belt. (in “National 
Geographic Society” website) 
28 Já o historiador Fernand Braudel, na sua obra “Les stuctures du Quotidien: Le possible et L’Impossible”, datada de 
1979, se refere aos ritmos climáticos. Na tradução inglesa pode ler-se “(…) Similarly the “little ice age”…during 
Louis XIV’s reign was more of a tyrant than the Sun King (…)” e uma gravura é apresentada com a legenda “(…) In 
1814 (as in 1683) the Thames froze over ‘from London Bridge to Blackfriars Bridge’ and was turned into a vast 
fairground (…)”. 
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próprio planeta e que conduziriam a períodos mais ou menos longos de retracção da 
procura de turismo. 
 
Um tipo de cenário mais “evidente”, respeita à eventualidade da emergência de uma 
situação ambiental-sanitária duradoura e que afectasse o tráfego inter-regiões do planeta 
e, em particular, a que mais é relevante para o turismo português, a região europeia. 
Corresponderia a um cenário tipo “gripe das aves”, cuja gestão se traduzisse em 
situações de quarentena e de outras formas de restrição à mobilidade das pessoas. Só 
tem relevância colocar esta hipótese num quadro de restrição sustentada no tempo – 
vários anos – que, constituísse, em si mesma, uma descontinuidade “societal”. Situações 
de desastres naturais – terramotos, por exemplo – que afectassem regiões europeias e 
portuguesas com efeitos intensos e prolongados no território podem ser também aqui ser 
incluídos.  
 
A configuração de um cenário de disrupção social prolongada que afectasse a 
mobilidade das pessoas de e para o território português e ibérico pode ser também 
considerada. Contudo, a História não se repete nos mesmos termos e um período tipo 
guerra civil espanhola talvez pertença mais ao domínio da ficção científica do que à da 
arte da cenarização. Naturalmente, a ameaça terrorista não pertence à ficção, mas só é 
relevante se se constituir como um obstáculo sério e sustentado no tempo à mobilidade 
das pessoas.   
 
Um tipo de cenário porventura mais provável é o que contempla questionar a procura de 
produtos de turismo por muitos dos lifestyles que se antevêem no futuro. Considerámos 
que o turismo é uma actividade das “indústrias” (do conceito inglês “industries”) do 
“tempo”. Avançámos que os factores que alimentaram e alimentam o turismo – ou 
melhor, a constelação de actividades que constitui o turismo – configuram-se como 
actuantes no futuro, a longuíssimo prazo. Deverão mesmo ver alargado o seu leque e a 
sua intensidade, acompanhando ou espelhando a crescente variedade – complexidade – 
das economias e sociedades do futuro, contempladas sabiamente no conceito de 
“mosaic society”. As percepções individuais e societais do tempo tendem a 
complexificar-se alimentando assim o turismo enquanto uma das industries do “tempo”. 
Mas não poderão ocorrer mutações de paradigma que questionem estas linhas de 
tendência? 
 
Não se pode excluir que venham a emergir lifestyles que excluam a procura de produtos 
de turismo, porque consideram estes próprios de uma “sociedade material e de 
consumo” à qual esses mesmos lifestyles procuram fugir com lifestyles alternativos, 
“simplificadores” ou minimalistas dos bens “materiais” e, porventura, mais voltados 
para o mundo “interior” e ou espiritual. De certo modo, “regressarmos” a concepções de 
tempos medievais em que o objectivo da vivência humana privilegiava a espiritualidade 
e um “despojamento” dos bens materiais, ou, procurar lifestyles simplificadores da 
produção/consumo material e privilegiando um quotidiano mais ligado à “natureza”, 
mais “verde”, mais a concepções não predadoras do ambiente. 
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Sempre existiram comunidades destas e sempre as haverá. Muitas das actuais utilizam 
as novas tecnologias de informação para se afirmarem e procurarem adeptos29. A 
questão que se deve colocar é se as concepções de vida destas comunidades “utópicas” 
poderão assumir relevância em termos de volume populacional, interferindo com a 
procura de turismo. 
 
Afirmamos anteriormente que o crescimento económico e o desenvolvimento 
tecnológico fragmentam (e/ou segmentam) societal e individualmente, dado que a 
velocidade da inovação tecnológica rapidamente torna obsoletas muitas qualificações e 
que, nem individual, nem societalmente, é possível, em muitos casos, conseguir uma 
formação e uma adaptação a novas condições laborais, resultando daí formas de 
exclusão correspondentes a um “analfabetismo funcional”. Contudo, afirmámos 
também que esta fragmentação é indutora de procura de produtos/serviços “espaço-
tempo” fornecidos pela indústria do turismo (porque tende a haver maior mobilidade). 
Afirmámos também que os sistemas de reforma, em particular, os europeus, baseados 
no pilar público, deverão entrar em ruptura contabilística, atendendo ao envelhecimento 
populacional associado à maior longevidade, mas que essas rupturas deverão ser 
adiadas pelo prolongamento da vida activa dos cidadãos e por uma redução mais ou 
menos gradual das reformas. Todas estas situações configuram menores rendimentos 
monetários per capita dos indivíduos afectados susceptíveis de afectação aos tempos 
livres. Contudo, afirmámos que havendo crescimento económico, a conjugação de uma 
maior longevidade/mais tempo livre com um menor poder de compra per capita será 
positiva – a oferta turística, como a oferta das outras indústrias do tempo, adaptar-se-ão 
naturalmente à evolução dos mercados. 
 
Não se pode excluir, no entanto, que, apesar de haver crescimento económico, os frutos 
desse crescimento sejam “mal” distribuídos, isto é, criem um volume de excluídos que 
possam (re) criar – e difundir com impactes societais – lifestyles alternativos da 
tipologia atrás referida, isto é, “simplificadora” ou minimalista em relação aos bens 
“materiais” e, porventura, mais voltados para o mundo “interior” e ou espiritual. Esse 
cenário não se afigura muito plausível nas economias e sociedades que experimentam 
um forte crescimento económico e chegar a patamares de conforto material de que 
estiveram arredados, como a China. Mas não podemos excluir que em economias e 
sociedades maduras surjam comunidades ou agregados populacionais que já usufruíram 
desse conforto material e que, por circunstâncias da referida fragmentação societal e 
individual, venham a optar, mais ou menos conscientemente, por se afastarem da 
corrida tecno-societal30. Nesta hipótese, essas economias e sociedades produtoras 
                                                 
29 Ver a comunidade Tamera no Alentejo criada por “verdes alemães”: http://www.tamera.org.  
30 Por exemplo, o texto da Comunicação da Comissão da UE  – Para uma Estratégia Europeia sobre 
Nanotecnologias/* COM/2004/0338 final */, de Maio de 2004 – é relativamente explícito no que se refere a impactes 
societais das nanotecnologias (que poderão irromper num prazo de quinze a vinte anos): “(…) O fabrico à escala 
nanométrica exige uma nova abordagem interdisciplinar, tanto no que diz respeito aos processos de investigação 
como de fabrico. … A abordagem ascendente constitui uma fase de desenvolvimento inicial, mas o seu impacto 
potencial é de grande alcance, com um grande potencial disruptivo para as actuais vias de produção(…)”. 
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desses lifestyles alternativos correspondem mais às economias e sociedades europeias e 
ocidentais, tradicionalmente importantes em termos de emissão e recepção de turismo, o 
que significaria que a indústria de turismo se ressentiria desta descontinuidade societal.  
 
No caso destas economias e sociedades virem a registar um período longo de fraco 
crescimento numa perspectiva de médio/longo prazo, em contraste com outras 
economias e sociedades do planeta, voltaríamos à hipótese de descontinuidade europeia 
antes avançada, no quadro da qual a descontinuidade societal aparenta ganhar uma 
acrescida plausibilidade. 
 
 

A.2. A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E A ECONOMIA 
DE SERVIÇOS 
 
A crescente e generalizada terciarização das economias corresponde a que, em termos 
de valor acrescentado e em termos de emprego, os “serviços” sejam a quota-parte mais 
crescentemente relevante dessas economias.  
 
Esta evolução traduz, em si mesma, uma mudança dramática na percepção da criação do 
valor e nos modus operandi das organizações.  
 
A passagem dos arquétipos de que o grosso da riqueza – e da sua geração – deixa de 
estar no “material” e esta(rá) crescentemente no “imaterial” não foi ou não é fácil para 
as gerações mais velhas das economias desenvolvidas. Também não se deverá revelar 
fácil no contexto das economias emergentes. Ao longo da História, a riqueza e o poder 
estavam no material ou aparentavam estar, porque, para os mais “lúcidos”, o importante 
já era a “formatação” dos valores, quer das massas populares, quer das elites dirigentes 
– por outros termos, o “brain control”. Atente-se que as próprias metodologias das 
contas nacionais e da matriz input-output foram desenvolvidas em contextos físicos e 
mentais em que o “material” era o mais importante – os “serviços” são mal “retratados” 
nestas câmaras que tentam fixar contabilisticamente a realidade. 
 
No contexto das economias e sociedades predominantemente “materiais”, as 
organizações eram fortemente hierárquicas. Os elementos da produção eram materiais, 
tinham que se “encaixar” uns nos outros, e as organizações reflectiam necessariamente 
estas características. Grosso modo, cada um sabia o que tinha que fazer, as tarefas 
físicas que realizar e, nas organizações mais desenvolvidas, como as realizar eficaz e 
eficientemente, o posto que tinha que ocupar, com quem se relacionar, de quem receber 
ordens e a quem podia, por sua vez, as dar. Este tipo de modus operandi estava (e, de 
certo modo, ainda está) disseminado na generalidade das instituições. A sua adaptação 
às situações inesperadas era normalmente viável nos casos de “leadership” clarividente, 
de “desenrascanço” (só possível nos casos da rigidez pré-estabelecida não ser muito 
forte) e do poder “informal”. Os mais velhos e/ou os mais graduados detinham os 
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“poderes e os saberes” que transmitiam “gradualmente” (para a conservação das suas 
posições relativas de poder) para os mais novos. 
 
Nas estruturas organizacionais de serviços, em especial, naquelas que lidam 
directamente com clientes, os elementos hierárquicos permanecem, mas é mais difícil 
tipificar tarefas e estandardizar comportamentos. Elementos de flexibilidade emergem. 
Com o crescimento dos serviços nas economias e sociedades, é exigida maior 
flexibilidade às organizações. Os esquemas de relacionamento entre os elementos das 
organizações podem estar ainda baseados em termos piramidais, tradicionais, mas nos 
diversos patamares em que podemos segmentar as pirâmides os relacionamentos 
intensificam-se. Muitas vezes o funcionamento processa-se em equipa onde a interacção 
densa e harmoniosa dos seus elementos, embora sob a “batuta” de um 
coordenador/maestro, é decisiva para os resultados. 
 
Quando é possível tipificar com alguma rigidez os comportamentos a ter nas 
organizações de serviços, isto é, comportamentos de rotina e repetitivos, isso pode 
significar que os postos de trabalho como que se transformaram em commodities, 
susceptíveis de deslocalização ou de o seu desempenho poder ser feito por 
computadores que falam (até à segunda geração de telemóveis) e que darão a “face”, 
além da voz, nas gerações seguintes das comunicações. 
 
Quando não é possível tipificar comportamentos ou há dificuldades significativas, 
estamos nos segmentos de maior valor acrescentado. De facto, os recursos humanos 
envolvidos são mais “complexos” (não são e não podem operar como “robots” não 
avançados) e, portanto, são mais caros. A flexibilidade é uma das características 
requeridas. Nos casos de relacionamento interpessoal com clientes/consumidores graus 
de “empatia” são requeridos. Nas tarefas de concepção, atingem-se patamares mais 
complexos das designadas “competências” (skills), sendo adicionalmente requerida 
criatividade, condição necessária para a inovação. Se elas são susceptíveis de produção 
(ou de contribuírem para a produção) de serviços – ou produtos – comercializáveis 
geradores de facturação significativa, atingimos os segmentos de maior valor 
acrescentado. Os recursos humanos “dotados” são escassos e, portanto, disputados. O 
seu recrutamento poderá mesmo operar-se a escalas geográficas muito alargadas. 
 
Quando muitas actividades de um dado território correspondem a este último tipo 
referido – criatividade e inovação, associadas a “facturação” – as estruturas 
organizacionais hierárquicas estão fortemente dissipadas, o relacionamento entre os 
agentes no seio das estruturas é intenso, a criatividade é cultivada por – e requer – esse 
mesmo relacionamento. À concepção e à gestão do relacionamento com os 
intervenientes no processo produtivo, incluindo o relacionamento com os clientes, 
correspondem as principais fatias da segmentação da cadeia de valor com os inputs 
materiais a perderem quotas de valor. Nestes casos, para além de se estar no seio da 
“imaterialidade” (relativa, na medida em que há sempre elementos “materiais” no 
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processo produtivo, seja na forma de inputs directos, seja na forma de inputs indirectos 
ou de equipamentos), está-se também no seio da “criatividade” e da “inovação”. 
 
A crescente importância dos serviços nas economias nem sempre é facilmente 
compreendida, em particular, quando as economias de serviços são recentes. A 
abordagem a este tema feito pela Fortune de 27Jun199431, isto é, há uma década atrás, 
ainda é pertinente: “(…) The service economy, despite its size and growth, remains 
extraordinarily misunderstood, mismeasured, and mismanaged. ‘We still have this 
perception that making a product is better than providing a service’ (…)”. Estas 
questões são claramente notadas na Economia de Turismo. 
 
Naturalmente, quando há que gerir relacionamentos com clientes/consumidores e há 
concorrência na prestação de serviços é que as organizações e os comportamentos 
começam a percepcionar a necessidade de novos tipos de estruturas organizativas e de 
abordagens personalizadas. Esta importância crescente dos serviços na economia – e, 
posteriormente, a maior consciencialização dessa evolução com a revolução 
informacional – acabou por criar a designação de “Nova Economia” que se encontra em 
desaparecimento, à medida que a evolução acontece. Mas mesmo antes do impacte da 
revolução informacional, já o referido artigo da Fortune realçava “(…) On the front line 
of the new economy, service – bold, fast, imaginative, and customized – is the ultimate 
strategic imperative (…)”. 
 
Os impactes da revolução digital/informacional estão a acabar com as resistências à 
percepção da importância dos serviços nas economias e sociedades modernas. Mas 
acabar com as resistências à percepção não significa, de imediato, a adopção de 
estruturas organizacionais e comportamentos adequados. A resistência à mudança, 
mesmo que percepcionada como inevitável, existe e é humana, quer individual, quer 
organizacionalmente. A mudança requer tempo. Quanto maior, mais riscos de 
definhamento ou de exclusão correm os indivíduos e as economias. A postura mais 
adequada será a de “gerir a mudança”, no sentido de, além de “inserir” o valor mudança 
na “formatação” dos indivíduos e das organizações, dever-se-á tentar que os mesmos a 
vão praticando. Situações de crise constituem, normalmente, pontos de partida ou de 
inflexão adaptativas, mas poderão ser minimizados os seus custos, individuais e 
societais, se esta postura for adoptada. Postura esta que também se pode traduzir na 
aprendizagem progressiva, fazendo32, da interacção com as oportunidades (sucessos e 
insucessos) que a vida nos proporciona. 
 
Actualmente fala-se que vivemos no contexto da Sociedade de Informação (SI). 
Contudo, as sociedades sempre "funcionaram" baseadas em informação. No entanto, o 
que distingue a actual Sociedade de Informação de outras formas de sociedade é que a 
informação é disponibilizada maciça e disseminadamente em tempo (real ou quase 
                                                 
31 No seu artigo “Service is Everybody’s Business”. 
32 “Learning by doing”, contemplando nesta postura uma tentativa de compreensão dos passos dados (ou não dados) e 
dos que devem ser seguidamente decididos. 
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real), em formas "complexas" — como o multimedia — e em “rede” (muito mais densas 
do que as que podíamos desenhar para o passado), que alteram significativamente quer 
a percepção da "realidade" quer os comportamentos individuais e colectivos, em todos 
os domínios do quotidiano. 
 
Segundo Manuel Castells “(…) O que caracteriza a actual revolução tecnológica não é a 
centralidade do conhecimento e da informação, mas a aplicação destes dispositivos de 
processamento/comunicação da informação, num ciclo de realimentação cumulativo 
entre inovação e o seu uso … O ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova 
tecnologia, os seus usos e os seus desenvolvimentos em novos domínios torna-se muito 
mais rápido no novo paradigma tecnológico… As novas tecnologias de informação não 
são simplesmente ferramentas a serem aplicadas mas processos a serem desenvolvidos. 
Utilizadores e criadores podem tornar-se na mesma coisa. Dessa forma, os utilizadores 
podem assumir o controlo da tecnologia como no caso da Internet… Pela primeira vez 
na história, a mente humana é uma força directa de produção, não apenas um elemento 
decisivo no sistema produtivo. Assim, os computadores, os sistemas de comunicação e a 
descodificação e programação genética são todos amplificadores e extensões da mente 
humana (…).33 
 
Todo este novo contexto tecnológico-societal alterou, nomeadamente, as concepções de 
valor, da cadeia de valor e da sua segmentação. Está a obrigar a alterações 
organizacionais e a abordagens aos clientes pessoalizadas (“customized”), quer para o 
atrair (“seduzir”), quer para o fidelizar (isto é, “sedução sustentada/prolongada”).  
 
Na temática do valor, é claramente ilustrativa a abordagem de Manuel Castells: “(…) A 
conversão em activos financeiros de todas as fontes potenciais de valor é a pedra basilar 
da nova indústria financeira. Quase tudo se pode transformar em produto financeiro e 
pode ser comercializado no mercado financeiro… É por isso, em última análise, que os 
cálculos do mundo económico real (isto é, as decisões importantes sobre como investir 
o dinheiro) não são feitos em termos de rentabilidade, mas em termos do crescimento 
esperado do valor financeiro… O balanço geral do capitalismo é particularmente 
importante quando atingimos um ponto no desenvolvimento histórico em que a comida 
e os bens de consumo são cada vez mais produzidos por máquinas – por uma fracção do 
que custa realizar filmes ou obter uma educação superior, por exemplo. Existe uma 
crescente separação entre a produção material, no velho sentido da era industrial, e a 
produção de valor. Sob o capitalismo informacional a produção é essencialmente um 
produto do mercado financeiro. Mas para chegar ao mercado financeiro e para 
conseguir maior valor nele, as empresas, as instituições e os indivíduos têm que passar 
pela árdua tarefa de inovar, produzir, gerir e criar a imagem de bens e serviços (…)”. 
 
As cadeias de valor do turismo – e da “constelação de actividades” turismo – assumem, 
neste contexto, uma configuração mais “complexa” do que anteriormente se 
                                                 
33 Manuel Castells, A Sociedade em Rede, Vol I de “A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura”, 
1996/2000. 
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percepcionava, sendo fortemente influenciadas pelo desenvolvimento da revolução 
tecnológico-societal e dos seus impactes, quer em termos dos lifestyles dos clientes 
finais, quer dos processos organizacionais.  
 
Como se tentou demonstrar anteriormente, os meios tecnológicos podem e devem ser 
percepcionados como extensões do corpo e mente dos indivíduos. A procura dos 
produtos/serviços “espaços-tempo” por parte destes será, assim, muito mais 
“complexa”, porque quer o “espaço” (mesmo o “físico”), quer o tempo podem ser 
“expandidos” no sentido de percepcionados num referencial n’-dimensional, com n’ 
superior ao n do presente. Os processos organizativos e/ou produtivos da “constelação 
Turismo” adaptar-se-ão a essa (r)evolução. 
 
A BusinessWeek de 10May2004 contém um “special report” sobre o “E-biz”: “E-Biz 
Strikes Again! The Internet has rewritten the rules for books, music, and travel. Which 
industries are next? Here are six”. Este report ilustra bem a revolução que está em 
curso: “(…) It's going to be a wonderful mess (…)". Alguns excertos são elucidativos: 
(…)In the first round of Net disruption, the online players were selling commodities: 
books, music, or stock trades. Customers didn't need to see, squeeze, or sniff the stuff -- 
all they cared about was price. Today's Net upstarts are pulling together more complex 
information and boiling it down so consumers can become smarter purchasers of a 
broader array of products and services. In real estate, for instance, zipRealty and 
others have learned how to use software to show potential home buyers photos and 
floor plans for scores of potential houses. Because that reduces the agent's work, 
zipRealty can save consumers 20% to 25% off standard commissions (…)” 
“(…)Broadband has been instrumental in the Net's advance, too. A critical mass of 
people around the world now have high-speed Net access, including 27 million U.S. 
households. That means consumers can handle the huge loads of information dished up 
by the second wave of online players. Lickety-split Net links let them browse through 
dozens of photos of hotel rooms, check out a variety of gold necklaces, or take virtual 
tours of scores of homes for sale. Speedy Net connections also have made it easier for 
programmers around the world to cooperate in developing new open-source software, 
which is changing the economics of the $200 billion software market (…)” 
“(…)With more people booking rooms online, Web travel agencies are changing the 
hotel industry's fundamental economics. Because they can fill beds with a fury, Net 
agents are getting a bigger cut of hotel owners' revenues than the chains get for the 
same room (…)”. 
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A.3. O TURISMO COMO ELEMENTO DECISIVO DAS 
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO NA 
ECONOMIA PORTUGUESA. 
 
O Turismo – e a “constelação de actividades” turismo – configuram-se como um dos 
elementos decisivos das políticas de desenvolvimento da Economia Portuguesa. 
 
Vários factores contribuem para esse papel, quer numa óptica de médio prazo, quer em 
ópticas de longo e muito longo prazo. Atente-se, como anteriormente se referiu, que “o 
turismo – e a “constelação de actividades” turismo – assumem uma importância 
acrescida no desenvolvimento (ou na pior das hipóteses, um contributo indispensável 
para a viabilidade de algumas actividades) da economia dum território. Configura-se, 
assim, como um dos maiores, estratégicos e, porventura, nalguns casos, estruturantes 
sectores de actividade económica do século XXI.  
 
A economia e a sociedade portuguesas encontravam-se na peugada da UE quando a 
União tinha só 15 membros (aferida pelo indicador do PIB per capita). No quadro 
alargado da UE-25, a posição relativa melhorou, porque aderiram Estados mais pobres e 
mais atrasados.  
 
No entanto, mais importante que o ranking no seio comunitário é a questão da 
viabilidade económica a prazo das actividades desenvolvidas no território português. 
 
Um indicador ilustrativo do nosso atraso é a estrutura comparada da nossa população 
activa. Segundo a fonte EUROSTAT, em 2002, 12.4 %34 do emprego (12.0 % em 1991) 
encontrava-se no sector Agricultura, contra 4.1 % na EU-15 (5.8 % em 1991; no sector 
Indústria, encontrava-se, em 2002, 33.8 % (33.5 % em 1991) contra 25 % na UE-15 
(30.0 % em 1991); e no sector Serviços, encontrava-se, em 2002, 53.8 % (54.5 % em 
1991) contra 71 % na UE-15 (64.2 % em 1991). 
 
Alguns aspectos sobressaem da leitura destes indicadores. A agricultura tem ainda 
muito emprego e a terciarização é inferior à da EU, o que significa que o sector 
industrial apresenta um maior peso relativo do que o comunitário.  
 
A disseminação das inovações tecnológicas permite ganhos substanciais em termos de 
produtividade, libertando mão-de-obra da produção dos “átomos” e encaminhando-os 

                                                 
34 O censo populacional de 2001 dá valores não muito consistentes com estes do EUROSTAT que, contudo, são 
coerentes com os do Inquérito ao Emprego do INE. A maior discrepância era na Agricultura onde o peso era apenas 
de 5 % (contra 10.8 % em 1991); o censo apontava para uma terciarização crescente: em 2001, 59.9% dos 
empregados portugueses trabalhavam no sector dos serviços (contra 51.6 % em 2001). Utilizaram-se os dados do 
EUROSTAT porque esta mesma instituição os escolheu, porque permite mais facilmente a comparação no seio da 
UE e porque a recolha da informação é infra-anual e regular permitindo uma aferição melhor em relação à 
“realidade”.  
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para os “bits” e para as actividades de relacionamento interpessoal – isto corresponde à 
terciarização. Mas mesmo no contexto dos “bits”, os ganhos de produtividade fazem-se 
sentir com a revolução informacional, bem como com a deslocalização de actividades 
para economias que oferecem competências (skills) compatíveis e mão-de-obra mais 
barata. 
 
Sem recorrer a grandes detalhes e ter de recorrer a um passado relativamente distante, a 
leitura que se pode fazer do peso da população portuguesa empregue na agricultura 
corresponde à existência de uma parte significativa da população ocupada numa 
actividade de subsistência35. Este aspecto tem, no entanto, alguns aspectos positivos em 
tempos de crise económico-social ou de rápida mutação estrutural – a actividade de 
subsistência agrícola constitui uma almofada em termos sociais e individuais. A 
agricultura terá mesmo reabsorvido activos do sector industrial que ficaram 
desempregados sem capacidade de serem reabsorvidos quer nesse sector quer no dos 
serviços. Contudo, algumas produções desta actividade poderão vir a ser objecto de 
upgrading e serem inseridas em pequenas redes de comercialização. 
 
A parte da agricultura portuguesa que se possa considerar como “não de subsistência” 
enfrenta desafios de sobrevivência devido à globalização, à revolução tecnológica e ao 
próprio alargamento da UE. A sua evolução dependerá muito da evolução da PAC da 
União, mas esta, a longo prazo, terá de ter evoluído significativamente para ter podido 
sobreviver. Neste contexto, é da admitir que parte das pessoas activas nesta parte da 
agricultura portuguesa e parte dos solos cultivados venham, ainda a revelar-se, mais ou 
menos rapidamente, inviáveis economicamente sobretudo aquelas que não se 
conseguirem adaptar às novas realidades. 
 
No sector da indústria, a situação será, porventura, mais séria. A globalização e os 
ganhos de produtividade devem tornar inviáveis muitas empresas e muitos postos de 
trabalho. Os aspectos de actividade industrial de sobrevivência são muito reduzidos e os 
activos que venham a cair no desemprego não têm muitas saídas. Podem “regressar” 
nalguns casos a actividades de sobrevivência agrícola e poderão evoluir para o sector de 
indiferenciados/não qualificados no sector dos serviços. A emigração não tem muitas 
saídas, porque os países potenciais de acolhimento sofrem dos mesmos problemas.  
 
No sector dos serviços a questão da inviabilidade de empresas e de postos de trabalho 
coloca-se também. Como antes se referiu a globalização proporciona o 
outsourcing/deslocalização de serviços de suporte e mesmo de concepção, além das 
rápidas mudanças tecnológicas tornarem obsoletos muitos postos de trabalho. 
 
Configura-se assim um quadro potencial de obsolescência acelerada e/ou de 
analfabetismo funcional de partes significativas da população activa portuguesa. A falta 
de qualificações (incluindo a académica) é muitas vezes apontada como um factor 

                                                 
35 Há razões histórico-económicas relevantes para o atraso da economia e agricultura portuguesas. 
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contributivo para esta situação. Parcialmente esta imputação estará correcta, mas atente-
se que economias europeias com uma dotação de recursos humanos mais qualificados 
enfrentam e enfrentarão problemas semelhantes. Por vezes a detenção de qualificações 
académicas, só por si, pode constituir um obstáculo à inserção no mercado de trabalho – 
este exige outro tipo de qualificações, em especial, atitudes de flexibilidade e 
mobilidade funcionais bem como capacidades de aprendizagem (face à rapidez da 
mudança tecnológica) e de sociabilidade que para as quais os qualificados nem sempre 
foram preparados ou “formatados”. 
 
Este quadro que aqui se configura pode corresponder, de certo modo, a uma “fuga” de 
actividades/empresas/postos e trabalho para fora do território português por razões de 
competitividade, aferida em termos sustentados e à escala global36. Este mesmo quadro 
coloca a questão decisiva – que actividades atrair/fixar/reter por períodos 
consideráveis?37  Como atrair e ocupar pessoas? Como viabilizar económica – e 
politicamente – a economia e a sociedade portuguesas nos contextos actuais e futuros de 
acelerada mutação? É aqui que o Turismo pode ter um papel determinante. 
 
O Turismo – e a “constelação de actividades” turismo – configuram-se como uma das 
possibilidades dessa mesma viabilização. 
 
O Turismo tem a ver com o território. Contempla produtos/serviços “espaço-tempo” e a 
constelação de actividades que os produz – contém o “espaço”, isto é, o território. 
 
Tem a ver com pessoas. As que participam nessa constelação de actividades e as que 
são turistas. É uma indústria “labor-intensive” e pode ajudar a resolver algumas das 
questões determinantes anteriormente colocadas.  
 
É, como vimos anteriormente, uma indústria do presente e do futuro. Permite e/ou 
fomenta intercâmbios culturais e, portanto, contribui continuamente para uma atitude de 
mudança das pessoas empregues nessa constelação de actividades. Essa mesma 
constelação de actividades tem que “acompanhar os tempos” (senão mesmo antecipá-
los) para ser viável sustentadamente.  
 
Tem possibilidades de transformar turistas/visitantes em turistas residenciais. Essa 
“transformação” é um dos efeitos mais importantes do ponto de vista económico e 
social – significa, nomeadamente, a captação de mais pessoas para o território, mais 
actividades – ou incremento das existentes – para a sua satisfação, mais 
rendimento/produto gerado com esse acréscimo de actividades, mais capitais atraídos 
(quer com a aquisição, quer com as necessidades de financiamento), mais 

                                                 
36 Há outros factores relevantes para a compreensão da situação actual da economia portuguesa, nomeadamente a 
inexistência/insuficiência de grupos empresariais portugueses dotados de capital e de dimensão para prosseguirem 
estratégias de expansão, quer no território, quer internacionalmente.  
37 “Indefinidamente” no tempo não tem sentido como já referimos a propósito das mutações aceleradas tecnológica e 
societalmente – “os casamentos até à morte” têm ainda menos viabilidade na economia do que na sociedade.  
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conexões/“pontes” criadas com o exterior (com as “bases principais” desses turistas). 
Constitui ainda uma via de ladear a procura provinda dos grandes operadores turísticos. 
Pode ainda vir a permitir a sediação de actividades produtivas no território 
desenvolvidas pelos turistas residenciais, que, a ocorrerem, constituirão como que um 
multiplicador das actividades que o atraíram.  
 
De certo modo, essa transformação equivale a “fixar”, durante algum tempo, a 
“mobilidade” societal. No futuro, mais do que no presente, o “fixar”, o atrair” a atenção 
e conseguir alguma permanência é ter conseguido “vender” tempo, recurso escasso num 
mundo de “mobilidade”, com os inerentes efeitos económicos directos e externalidades 
de toda a ordem. 
 
O desenvolvimento do Turismo e da respectiva constelação de actividades contempla 
também o domínio das políticas económicas. 
 
No quadro da união económica e monetária em que Portugal está integrado (e estará 
salvo uma descontinuidade no processo da Construção Europeia), o leque das políticas 
macroeconómicas disponíveis é diminuto. Resta, essencialmente, a vertente orçamental 
dentro dos condicionalismos do Pacto de Estabilidade e Crescimento (actuais e futuros, 
admitindo que as circunstâncias acabem por ditar a sua reformulação). Há também as 
políticas do lado da oferta que agilizam as estruturas económicas e sociais, por vezes, 
designadas, nalguns casos, de reformas estruturais. 
 
No entanto, no quadro do domínio orçamental, há uma atenção especial a considerar em 
termos de turismo e que respeita à competitividade fiscal. Em contextos futuros, a 
mobilidade dos factores será mais acentuada do que a actual. O e-commerce, como 
vimos, assumirá uma importância que, nos dias de hoje, ainda não é perceptível. A 
fiscalidade numa cibersociedade – que coexistirá com franjas da sociedade e da 
economia “excluídas” digitalmente – será significativamente diferente. Sociedades 
virtuais, temporárias e sediadas em “off-shores” fiscais ou equivalentes dificultarão a 
fiscalidade “tradicional”, concebida e desenvolvida a partir da revolução industrial e das 
reformas sociais. Naturalmente, as autoridades para assegurarem as colectas necessárias 
tenderão a recorrer crescentemente aos impostos indirectos, em particular sobre os 
“átomos”, mais facilmente taxáveis (o que já vem acontecendo). Recorrerão também a 
taxar crescentemente o solo e o espaço imobiliário, na medida que não são “móveis”.  
 
Na concepção da evolução futura da fiscalidade ditada pela evolução tecnológica e 
societal haverá que cuidar dos aspectos de fiscalidade que não “afugentem” pessoas e 
actividades, em particular, as “residentes” e as “residentes secundárias” (isto é, os 
turistas residenciais). No futuro deverá ser relativamente fácil escolher a domiciliação 
fiscal num contexto de forte mobilidade e o objectivo de colectar não deverá 
“afugentar” essa domiciliação – conseguir-se-á mais colecta através dos “átomos” 
consumidos do que correr atrás de rendimentos, de riqueza material e imaterial de 
residentes (ou potenciais residentes) que tenderão a “fugir”, não consumindo tanto 
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(como caso residissem) nem gerando – nem contribuindo para gerar – produto de 
actividades susceptível de ser taxado. 
 
Também terá de haver especial atenção à chamada “despesa fiscal” nos casos que 
potenciem o desenvolvimento de actividades turísticas. Porventura um exemplo bem 
evidente, respeita ao tratamento fiscal de pequenas embarcações. A massificação de 
actividades náuticas e fluviais constituiria uma massa crítica de praticantes que se 
afigura condição necessária ao desenvolvimento das potencialidades turísticas da costa 
portuguesa.   
 
Há, ainda, outros aspectos não directamente económicos que importa ter em conta no 
desenho das políticas de desenvolvimento do Turismo. 
 
Haverá necessariamente que (re)qualificar os recursos humanos portugueses, muitos 
deles “libertados” (já ou no futuro) de actividades ou postos de trabalho que se foram 
tornando inviáveis face à revolução tecnológica e à globalização. No entanto, importa 
reter que muitas das actividades do turismo (e, em geral, as actividades voltadas 
directamente para o consumidor) implicam um relacionamento interpessoal, mesmo em 
situações momentâneas e ligeiras. Preparar pessoas para o desempenho eficiente de uma 
tarefa será, em muitos casos, muito mais fácil do que “formatá-las” para um 
relacionamento pessoal “afectivo/sorridente” (doutro modo, “encantador/sedutor” sem a 
conotação directa e negativa atribuída, por vezes, na cultura societal portuguesa, ao 
termo “sedução”). Por outros termos, o desempenho de tarefas junto dos turistas, para 
além de eficiente, não deve ser “asséptico” ou “robótico”. O elemento “vida” é um 
componente necessário no desempenho das tarefas ligadas ao turismo38. Este 
componente emerge mais em certos tipos psicológicos e em certos contextos culturais 
(por exemplo, em muitos contextos espanhóis e brasileiros). No entanto, é susceptível 
de tentar ser cultivado em tipos psicológicos e em contextos menos “dotados”39. 
 
Outro aspecto respeita à política de ordenamento do território. Esta, entre muitos 
factores, deverá ter em conta que a noção de ordenamento não deve ser apenas 
perspectivada para, ou numa óptica, de “residentes” mas também considerar 
explicitamente a dos “visitantes”. Nomeadamente, as cidades “vivem” dos (isto é, 
“facturam”) serviços que prestam não só aos seus residentes mas também aos que a 
procuram para essa mesma prestação, entre eles, para serviços de turismo. A título de 
exemplo, há que pensar na localização, design e circulação das “portas de 
entrada/saída” (como os aeroportos) ou na sinalética para um fácil fluir nas infra-
estruturas rodoviárias40.  
                                                 
38 Nas economias e sociedades terciárias, em especial nas que se designam como as sociedades da informação e do 
conhecimento, esta componenta é necessária para muitas tarefas, em especial, as que envolvem relacionamento 
interpessoal e criatividade – nas economias e sociedades do Passado, nas “industriais”, “pessoas-robot” ou “pessoas-
zombie” é que eram as adequadas para as actividades produtivas. 
39 Há certamente técnicas comportamentais que se podem inserir em programas de formação na maior parte dos 
níveis etários e de qualificações – as técnicas do teatro e de comunicação são um bom exemplo.  
40 Os residentes esquecem por vezes este “pormenor” na medida em que conhecem os “caminhos” porque os habitam. 
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Um outro aspecto é a política do sector das telecomunicações. Esta política é chave para 
o Turismo e para a actividade económica em geral. É um sector onde a velocidade das 
inovações é extremamente rápida e sobre o qual “assenta” o desenvolvimento das 
cibersociedades. – no presente/futuro a realidade “virtual” concorre(rá) com a realidade 
“real” nalguns casos mas complementa-a ou potencia-a (a sua vivência, a sua 
exploração) noutros, “revelando-a sensorialmente”, conjugando-se com ela, permitindo, 
de certo modo, a ubiquidade e, portanto, a coexistência de diversos mundos/dimensões. 
 
Um sector de telecomunicações fraco, pouco denso, lento e sem massa crítica de 
inovação interna (incluindo conteúdos) constitui um factor de atraso para a economia e 
a sociedade que é suposto servir41 – e, portanto, também para o Turismo. 
 
Embora as linhas de política aqui referidas privilegiem a constelação do Turismo elas 
inscrevem-se naturalmente em linhas de actuação estratégica do desenvolvimento. No 
Futuro, o desenvolvimento económico configura-se também na dinamização de 
actividades e do território, em formatar pessoas para mudança, para a utilização das 
tecnologias que vão emergindo e para um relacionamento interpessoal 
“sorridente/sedutor”. Só assim será viável, no território português, um nódulo/hub de 
muitas redes, com o maior número possível de “pontes”/conexões culturais e 
económicas com os diversos “mundos”, onde as pessoas (residentes e não residentes) 
“permaneçam” o mais possível dado os contextos/regras de jogo de elevada mobilidade 
(de “nomadismo”) e de funcionamento em rede.  
 

                                                 
41 Constituirá um factor redutor as dimensões do possível. 
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B. AS QUESTÕES ESTRUTURAIS: 
 

B.1. AS TRANSFORMAÇÕES NA SOCIEDADE: O 
“MULTIVÍDUO” E A “SOCIEDADE MOSAICO” 
 
A evolução mundial das sociedades apresenta duas grandes tendências, correspondentes 
a dois grandes blocos populacionais. 
 
De um lado, encontram-se os países em desenvolvimento, com uma população de cerca 
de 5.112 milhões em 2003, representando 81% da população mundial.  Do outro lado, 
estão os países desenvolvidos, englobando a Europa, América do Norte, Austrália, 
Japão e Nova Zelândia, com 1.202 milhões e representando 19% do total da população 
mundial, também em 2003. 
 
As características destes dois blocos são diferentes e a estrutura demográfica vai evoluir 
de forma diferente: 
 

Países em Desenvolvimento Países Desenvolvidos
População 5.112 milhões 1.202 milhões
PIB per capita 3.660 dólares 22.030 dólares
Esperança de vida 65 anos 76 anos
Mortalidade infantil 61‰ 7‰
Índice S. Fecundidade 3,1 1,5
Jovens (< 15 anos) 33% 18%
Idosos (> 65 anos) 5% 15%

Fonte: Nações Unidas; World Population Data Sheet; Análise SaeR  
 
 
No bloco dos países mais desenvolvidos caminha-se, assim, para uma população mais 
envelhecida e uma tendência de crescimento mais lento, com a Europa a apresentar uma 
estimativa de população menor em 2025 que actualmente. 
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(Milhões de habitantes)

2003 2025
Ásia 3830 4776
América Latina 540 690
África 861 1289
América Norte 323 387
Europa 727 722
Oceânia 32 42

Fonte: Nações Unidas; World Population Data Sheet,
Análise SaeR

Evolução da População Mundial

 
 
 
Assim, a Europa, que constituiu a principal área mundial emissora e receptora de 
Turismo, caminha, nas próximas décadas, para uma situação de diminuição e 
envelhecimento das populações e de não renovação das gerações. É a chamada 
“Revolução de Cabelos Brancos”, estimando-se uma mediana de idades superior aos 50 
anos em 2025, e, consequentemente a existência de um número de velhos superior a 
novos. 
 
Apesar dos ajustes que necessariamente terão de ser feitos aos sistemas de reformas e de 
pensões e às políticas de trabalho-lazer, esta população envelhecida continuará a 
usufruir de rendimentos financeiros confortáveis, embora com períodos de trabalho 
activo mais longos e potencialmente menos intensos. 
 
Grandes grupos de indivíduos estão a conseguir atingir elevados níveis de estabilidade 
financeira e níveis de informação técnica e cultural muito superiores. Estes factos 
estimulam os níveis de exigência e sofisticação e as necessidades de individualização e 
personalização. O desejo de cada indivíduo se expressar e actuar de múltiplas formas 
diferentes está a aumentar significativamente. Os estilos de vida tornam-se mais multi-
dimensionais e fragmentados. 
 
Cada indivíduo tenderá a desempenhar vários papéis particulares na sua vida, de cariz 
social, técnico e económico, entre outros, conforme o tempo e local em que se encontra: 
um chefe de família é um economista que, ao mesmo tempo, pode também ser 
desportista e religioso, assumindo comportamentos diferenciados conforme a situação. 
É o conceito do “multivíduo” (multi-indivíduo: indivíduo que assume multifacetas ao 
longo da vida e em momentos diferentes) em oposição ao de indivíduo. 
 
Como consumidores, os indivíduos tenderão a ficar mais preocupados com “o que 
podem ser” (experiências de um estilo de vida) do que com “o que podem fazer” ou 
“onde ir”. 
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Paralelamente, a globalização e a evolução das tecnologias de comunicação e 
informação, aliadas às tendências de concentração urbana e mobilidade espacial e 
profissional, levam à mudança dos grandes princípios e valores da sociedade. 
 
Assim, da “ordem e estabilidade” características do século XX, iremos evoluir para uma 
sociedade mais idosa, mais individualista, fragmentada, multicultural e multiétnica, 
mais sofisticada, mas também mais informada e exigente, isto é, a uma “sociedade 
mosaico” em oposição a uma “sociedade de massas”. 
 
Esta nova sociedade requer um novo Turismo que vá de encontro às suas necessidades 
específicas e estilos de vida, obrigando a uma cada vez maior micro-segmentação e 
micro-análise da procura e oferta turísticas. 
 
 

B.2. AS TRANSFORMAÇÕES NA ECONOMIA E NAS 
EMPRESAS: A ECONOMIA EM REDE, OS NOVOS 
FACTORES DE COMPETITIVIDADE E OS NOVOS 
MODELOS EMPRESARIAIS  
 
B.2.1. As Transformações na Economia e nas Empresas 
 
As novas tecnologias de comunicação e informação, baseadas fundamentalmente na 
Internet, pelos seus custos baixos42, pelo seu potencial de ligação em rede43 e pela 
velocidade das mudanças, num mundo cada vez mais globalizado, estão a alterar as 
condições de competitividade e as formas de organização, gestão e actuação dos actores 
económicos em todos os sectores de actividade. 
 
Nos próximos anos e nas próximas décadas, as alterações serão drásticas e 
“disruptivas”. As empresas, organizações e mesmo os países que não se adaptarem a 
estas novas condições serão irremediavelmente ultrapassados e perderão poder e 
competitividade, num mundo mais global e competitivo.  
 
Estão criadas as condições para estas grandes transformações. As origens desta situação 
estão nas mudanças verificadas nas últimas duas décadas, nomeadamente as seguintes: 
 

- A globalização das economias e dos mercados de capitais, potenciando as 
condições para: 

− Democratização, privatização e desregulamentação, 
                                                 
42 Lei de Moore: as capacidades e poder das tecnologias de comunicação e informação crescem exponencialmente 
enquanto os custos diminuem. 
43 Lei de Metcalf: o valor/ poder de uma rede aumenta exponencialmente em função do número de pontos dessa rede. 
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− Reduções das barreiras ao Comércio e ao fluxo de Capitais, 
− Captação global do Investimento, 
− Homogeneização dos mercados: regras semelhantes na maioria dos 

países, estratégias globais focalizadas nos mercados globais;  
- A consolidação dos sectores, conduzindo a:  

− Tendências de consolidação / concentração num número muito restrito 
(5 a 10) de actores estratégicos (Ex: Telecomunicações, Automóvel, 
Grande Consumo, Serviços Financeiros, Saúde, etc), 

− Concentração do capital por sector, a nível global e não por área 
geográfica / região, 

− Convergência inter-sectores e aparecimento de novos actores 
estratégicos, alguns de fora do sector; 

- Reestruturações e/ou transformações drásticas das empresas e organizações, 
nomeadamente em termos de: 

− Necessidade de ser competitivo numa base global, 
− “Demasiados” intervenientes para um mercado global integrado, 
− Focalização em competências e actividades chave, 
− Estratégias globais integradas e focalizadas em mercados globais de 

produtos, 
− Necessidade de dimensão e recursos para apoiar as estratégias globais, 
− Estruturas de organização e gestão desenhadas em termos globais (ex. 

cadeias de distribuição, marketing, finanças, tecnologias, etc), 
− Convergência inter-sectores e maior concorrência, 
− Ênfases estratégicas no crescimento, conhecimento do cliente e marca 

(branding); 
- Utilização e alavancagem do poder das novas tecnologias de informação e 

comunicação: 
− Maior banda, maior potência e custos mais baixos das tecnologias, 
− Tecnologias não como uma ferramenta de apoio à gestão, mas como 

uma componente determinante das estratégias de gestão. 
 
Estas alterações, notadas ao nível global, levam à necessidade de novos modelos 
competitivos e novos modelos empresariais que permitam uma resposta mais eficaz às 
exigências dos mercados e dos novos factores de competitividade  
 
B.2.2. Os Novos Factores de Competitividade e os Novos Modelos Empresariais  
 
Como referido, as próximas décadas vão ser de profundas transformações nos modelos 
de competitividade e de operação das empresas, organizações e instituições, em todos 
os sectores de actividade e obrigando a alterações significativas nas políticas 
económicas dos governos. 
 
Essas grandes transformações serão notadas nos seguintes domínios: 
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• Actuação em mercados globais, extremamente competitivos, com estratégias 

integradas ao nível global e não só local,  
• Concentração dos esforços nas actividades com maior valor acrescentado, 

transferindo para o exterior da empresa e para terceiras organizações as 
actividades de menor valor acrescentado; 

• Focalização e concentração em actividades que formam o Core Business, com a 
obtenção de níveis elevados de know-how e competitividade nessas actividades; 

• As actividades relacionadas com a produção e a logística, embora determinantes 
para a prestação do serviço ou entrega do produto final tendem a perder 
relevância na cadeia de valor, face às actividades mencionadas na gestão da 
marca, inovação e relação com clientes e mercado; 

• Maior importância do capital intelectual, nomeadamente dos conhecimentos da 
gestão e integração de rede de competências e capacidades, próprias e de 
terceiros, com níveis elevados de flexibilidade organizacional; 

• Utilização das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo as baseadas 
na Internet, criando condições para uma gestão eficiente e on-line de todos os 
principais intervenientes na cadeia de valor e dentro de uma rede constituída por 
uma comunidade de interesses das várias empresas, numa lógica de “economia 
em rede”. 

 
Estas transformações provocam mudanças significativas nos factores de 
competitividade, obrigando a mudanças nos modelos empresariais. 
 
A revolução industrial desenvolveu um modelo empresarial centrado no produto e em 
que a capacidade de produção em massa e a propriedade e gestão de grandes activos 
fixos eram os grandes factores de competitividade. Não importava o cliente: desde que 
o produto existisse, era “empurrado” para o mercado. Os custos do capital aplicado 
eram baixos e, por conseguinte, a constituição de inventários e fundos de maneio não 
constituíam um problema. É paradigmática a frase de Henry Ford: “o cliente pode 
escolher qualquer cor, desde que seja preta”. Os processos produtivos não obrigavam a 
formação e qualificações elevadas e a marca não era um factor relevante. 
 
A partir dos anos 90, com os aumentos dos custos com o capital, os inventários e fundos 
de maneio tornam-se mais caros e num problema para as empresas. Uma boa gestão dos 
activos e dos processos de fabrico e da logística/distribuição tornam-se factores críticos 
para o desenvolvimento e sucesso das organizações. 
 
As empresas começam, então, a externalizar algumas actividades que acabam por ser 
mais rentabilizadas e melhor geridas por terceiros. Entre estas encontram-se as 
actividades consideradas de menor valor acrescentado como os “back-offices”, logística, 
produção de componentes, etc.  
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Este processo de transformação, notado inicialmente em diversos sectores de 
actividades, nomeadamente os considerados mais avançados como electrónica, 
automóvel, aeronáutica, etc., está a acontecer em todos os sectores e tipos de 
organização. Este processo pode ser descrito como apresentado no quadro seguinte.  
 
 

 
 
Paralelamente e como visto anteriormente, o cliente torna-se mais individualista e 
exigente, face à quantidade e diversidade de produtos oferecidos. O seu conhecimento e 
satisfação tornam-se determinantes. 
 
Os factores de competitividade passam, assim, a estar baseados no conhecimento e 
satisfação das necessidades dos clientes, e na capacidade de integração e gestão de uma 
rede de empresas orientadas para o mesmo fim de servir o cliente final. É a Economia 
em Rede. A qualidade do capital humano e o domínio das tecnologias de comunicação e 
informação tornam-se, assim, também, factores determinantes da competitividade. 
 
Perante este quadro de evolução, a SaeR considera que o modelo de referência para os 
novos modelos empresariais no futuro é o seguinte: 
 
 

 
 
 

Fonte: “Metacapitalismo”, Means and Schneider, PwC 
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Este modelo de Economia em Rede é determinado pela a existência de um elo (actor) 
central forte, o qual é, normalmente, constituído pelo detentor da relação com o cliente 
final e de uma marca forte. Complementarmente, tem a capacidade para criar, dominar, 
liderar e gerir um ecossistema empresarial e uma comunidade de interesses e de valor 
acrescentado, entre todos os actores relacionados, orientada e centrada no cliente final. 
 
Mais que um sistema neural este modelo operativo de economia em rede constitui um 
ecossistema empresarial, porque é um conjunto dinâmico em permanente 
desenvolvimento, auto-regenerador e alterável, quanto aos nos seus elos catalisadores e 
dinamizadores, através das inter-influências que se estabelecem entre “o centro” e o os 
“elos” constituintes. 
 
Este ecossistema é tornado possível e potenciado por dois factores determinantes: 
 
pelas condições favoráveis das novas tecnologias de informação e comunicação 
baseadas na Internet, as quais permitem, com custos cada vez mais baixos, uma 
comunicação permanente e on-line entre todos os elos da rede e cadeia de valor, e  
 pelos cada vez mais eficientes e baratos custos dos transportes, os quais permitem a 
externalização, a deslocalização e a mobilidade dos recursos e processos operativos. 
 
Neste modelo de economia em rede e com a globalização diminui a importância da 
origem e da localização do produto. As marcas e a sua relação com os clientes 
sobrepõem-se ao produto e ao local de origem e a gestão da marca e da imagem tornam-
se mais um factor determinante da competitividade. A gestão de marcas implica um 
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conhecimento aprofundado e uma gestão da relação com clientes num panorama global 
em que coexistem características distintas, culturas distintas e sensibilidades distintas. 
Esta capacidade de inter-relação com mercados e clientes, através da marca e tendo em 
conta a diversidade e a especificidade, ajuda tornar possível a globalização. 
 
Uma efectiva gestão da marca necessita, para além de conhecimento dos mercados e 
dos clientes, de uma concentração de esforços na satisfação do cliente. Para isso, é 
determinante que a organização, incluindo as pessoas, processos e tecnologias actuando 
dentro de um quadro determinado pelos Valores da Marca (“Living the Brand”), estejam 
orientados para a Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos e Soluções, cada vez 
mais sofisticados e que permitam o aumento do nível de satisfação e do valor fornecido 
ao cliente. Por este processo reforça-se a marca. É o “círculo virtuoso da 
competitividade”, tal como apresentado no quadro seguinte.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As novas realidades da economia em rede criam duas opções estratégicas fundamentais:  
 

- ou há capacidade de ter uma marca forte e uma capacidade de gerir um 
ecossistema (uma comunidade de interesses ou rede de valor), ou,  

- então, é preferível a aposta num posicionamento de prestador de serviços 
subcontratado, dentro desse ecossistema, mas, nesse caso posicionando-se 
para ser o mais eficiente e o mais competitivo nessa actividade ou  processo 
específico, se possível ao nível global.  
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Para que se possa retirar o maior valor, isto é, para que se possa seguir a opção de 
dominar e liderar um ecossistema num modelo de economia em rede, as organizações 
necessitam de capacidade de gestão e de investimento. O sector do Turismo é um sector 
muito fragmentado e composto por pequenas e médias empresas. Não é fácil às 
pequenas e médias empresas e organizações ganhar essas capacidades. No entanto, elas 
podem ser obtidas através de determinadas opções estratégicas, nomeadamente, através 
de: 

 
• focalização em mercados, clientes ou processos específicos e de nichos;  
• cooperação, em alianças e parcerias estratégicas, nacionais ou internacionais; 
• integração vertical ou horizontal, através de fusões ou aquisições. 

 
A integração pela via de fusões ou aquisições é uma forma clássica de consolidar e 
ganhar massa crítica, potenciando, assim a capacidade de alavancar recursos. No 
entanto, existem outras formas de se alcançar esses objectivos, antes de se chegar a 
estas formas, as quais  podem significar a perda da independência da organização. 
 
A focalização em mercados, clientes e processos específicos, permite a concentração de 
esforços e, por essa via, o domínio do ecossistema, em termos de know-how, força de 
marca e conhecimento dos mercados e clientes alvo. 
 
A fraca dimensão pode, também, ser ultrapassada pelo desenvolvimento de alianças e 
parcerias estratégicas que permitam a criação de economias em rede, inseridas em 
ecossistemas. É uma forma de criar um efeito exponencial ao número de participantes e 
à conjugação dos investimentos de capital em marca e imagem, humano e intelectual e 
activos fixos. 
 
Assim a especialização e a concentração dos factores produtivos, através de alianças de 
natureza horizontal ou vertical, permitem retirar economias de escala e uma focalização 
na inovação e na gestão do produto ou dos clientes. Estes processos de cooperação 
estratégica podem alargar-se a parceiros de outros países e outros mercados, desde que 
sejam potenciadores de mais valor acrescentado para a empresa e da diminuição do 
nível de “leakage” nacional. 
 
A cooperação empresarial constitui um dos principais, se não o principal, factor 
dinamizador da competitividade das pequenas e médias empresas. 
 
O desenvolvimento destes processos colaborativos permite ter acesso a know-how de 
terceiros, dificilmente alcançável por outras vias, alavancar a utilização de recursos, 
reduzir o investimento em fundo de maneio, fundamentalmente derivado da redução de 
custos, e potenciar o capital intelectual da rede, no sentido da investigação, 
desenvolvimento e inovação. 
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Estes processos colaborativos permitem elevar o esforço de competitividade para o 
espaço dos mercados externos, limitando a tendência para a “canibalização” interna das 
empresas, ao nível local, nacional ou regional, como é o caso dos sectores menos 
consolidados, nos quais se inclui o Turismo.  Quanto mais um sector é fragmentado e 
pouco consolidado, maior é a necessidade de cooperação e de se evitar a diversão e 
“canibalização”.  
 
Estes processos e a criação e gestão de ecossistemas num modelo de economia em rede 
podem, ainda, como referido, ser feitos através da partilha e externalização de algumas 
das actividades e processos operativos, nomeadamente os processos de suporte ou de 
menor valor acrescentado. Esta transformação pode passar por uma das seguintes 
opções: partilha de serviços (shared services), em conjunto com outras organizações ou 
empresas do mesmo grupo, ou externalização completa (outsourcing) da actividade ou 
do processo.  
 
B.2.3. As Novas Fontes de Valor 
 
Conforme referido no Capítulo anterior, as transformações na Economia e nas 
Empresas, conduzem a novos factores de competitividade e novos modelos 
empresariais. 
 
Pelas razões apresentadas, a SaeR considera que as novas e principais fontes de valor 
estão na Marca e na Gestão da Marca, no Conhecimento e Relacionamento com 
Clientes e na Capacidade de Inovação (Engenharia e Desenvolvimento de Novos 
Produtos e Soluções), para além da Capacidade de Gestão e de Integração da 
Cooperação numa rede de valor acrescentado de empresas contratadas, sempre dentro 
de um espírito de vivência dos valores de marca e orientado para o valor e satisfação do 
cliente. 
 
Marcas e Gestão de Marcas 
 
Uma marca representa a combinação única das características do produto e dos valores 
associados a essa marca. É um compromisso de confiança com o cliente e o consumidor 
final.  
 
Uma marca forte constitui uma importante fonte de criação de valor. Cada vez mais 
uma percentagem significativa do valor de mercado das maiores empresas globais 
deriva de “bens intangíveis”, dos quais a marca é, sem dúvida, um dos mais importante, 
senão o mais importante. 
 
Uma marca forte simplifica a escolha do consumidor, reduz o risco de decisões de 
compra complexas e proporciona um benefício emocional adicional significativo. As 
marcas e a sua gestão devem orientar-se para influenciar padrões de comportamento de 
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consumo, acompanhando as mudanças nas preferências do consumidor e nos segmentos 
de mercado envolventes. 
 
Face à situação actual de concorrência global, intensidade concorrencial, com produtos 
indiferenciados e facilidade de “substituição”, a Gestão de Marcas assume-se como uma 
das ferramentas mais poderosas disponíveis em todos os sectores e empresas, para a 
competitividade das organizações. 
 
A grande vantagem de uma marca forte é a de conseguir reflectir as personalidades, 
aspirações e principalmente as experiências dos clientes individuais e passar a imagem 
de confiança e compromisso. Os consumidores estão dispostos a pagar preços mais 
elevados, utilizar com maior frequência e recomendar mais quando se tornam fiéis a 
uma determinada marca. Por outro lado, uma marca ineficaz obrigará, provavelmente, a 
competir principalmente por preço, assentando em modelos de negócio pouco 
interessantes, fortemente dependentes da localização e conveniência e de pouco valor 
acrescentado. 
 
Mais do que criar marcas, as organizações necessitam de marcas que se diferenciem 
claramente, contendo associações únicas na mente do consumidor. É neste contexto de 
relacionamento “marca-consumidor”, que assume maior relevância a diferenciação 
baseada na fidelidade e no apelo emocional da marca, mais do que apenas através de 
benefícios tangíveis. 
 
No entanto, esta tarefa é difícil e são vários os desafios que se apresentam, 
nomeadamente a explosão de marcas no mercado e a proliferação dos meios e canais 
para as comunicar, dificultando ainda mais a passagem das mensagens pretendidas ao 
público-alvo. 
 
Mais do que intuição e capacidade criativa, a gestão de marcas passa, cada vez mais, 
por uma compreensão factual do mercado e dos seus segmentos. A informação sobre 
clientes e seus padrões de consumo e a disponibilidade de ferramentas estatísticas mais 
sofisticadas tornam possível empreender esta tarefa com maior precisão e fiabilidade 
que nunca. Certamente que mesmo as técnicas quantitativas mais avançadas não 
garantem o sucesso a marcas cuja proposta de valor fique aquém da dos seus 
concorrentes. A conjugação da criatividade com métodos quantitativos constituirá um 
factor crítico de sucesso. Assim, um maior nível de sofisticação de análise dos clientes e 
das suas necessidades pode auxiliar a canalizar a imaginação para áreas que fazem 
verdadeiramente a diferença. 
 
As organizações devem, pois, gerir de forma pró-activa a estratégia da marca, apostando 
na sua afirmação. Para o efeito, devem ser levadas em consideração algumas 
orientações estratégicas, nomeadamente as seguintes: 

- Introdução de marcas direccionadas para nichos de mercado muito específicos; 
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- Incremento da utilização de marcas “chapéu” para criar e integrar uma família 
de marcas de nicho; 
- Desenvolvimento de redes de alianças estratégicas; 
- Incremento da utilização do co-branding; 
- Maior ênfase na definição e execução das promessas e valores da marca 
(“viver a marca”). 

 
Estes aspectos da gestão estratégica das marcas serão analisados, mais em pormenor, 
em diversos capítulos do presente relatório. 
 
Gestão do Relacionamento com Clientes 
 
Sem clientes satisfeitos não há organizações de sucesso. Em qualquer sector de 
actividade, o sucesso das organizações está associado à sua capacidade para se focalizar 
na satisfação das necessidades dos clientes, proporcionando-lhes produtos e serviços de 
acordo com essas necessidades e com cada vez maior valor acrescentado. Gerindo o 
relacionamento com os seus clientes, é possível conhecer as suas necessidades e garantir 
a sua satisfação e fidelização. 
 
Assim, para além de satisfação é preciso, também, garantir a fidelização. 
 
Richard Olivier definiu fidelização como “Um compromisso profundo para voltar a 
comprar ou utilizar constantemente no futuro o produto/serviço preferido apesar das 
influências e esforços potenciais para alterar o comportamento”. 
 
Esta definição poderá ser algo limitadora, mas contém o pressuposto base: a fidelização 
é o resultado real de uma organização que cria valor para o cliente; como resposta, este 
repete continuando a comprar e a utilizar, contribuindo assim para criar valor para a 
organização. A fidelização resulta quando o cliente se torna um defensor do seu 
fornecedor, sem necessitar de incentivos adicionais constantes para tal. 
 
Nos últimos anos, o interesse sobre este assunto aumentou consideravelmente, e o 
conhecimento e a fidelização do cliente são encaradas determinantes para melhorar a 
rentabilidade das organizações. O objectivo passa pela solidificação do relacionamento 
com o cliente. Dessa forma, a satisfação do cliente aumentará, assim como a percepção 
do valor do relacionamento, o que conduz a um aumento sucessivo da fidelização. Se as 
necessidades e exigências dos clientes continuarem a ser satisfeitas emergirá uma 
criação mútua de valor. 
 
Na gestão estratégica do relacionamento com clientes existem três níveis de evolução 
que correspondem a três plataformas principais de relacionamento, nomeadamente: 
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Nível 1 – Aquisição de Clientes 
 
Neste nível, a aquisição de clientes é o foco principal. A atenção é direccionada para a 
construção de uma base de clientes. Pode recorrer-se a tecnologias e processos de 
suporte para aumentar a eficácia comercial. A fidelização é muito débil, porque não se 
baseia em relacionamentos, mas apenas na base de produtos e preços. De facto, o cliente 
mudará rapidamente para um concorrente se os produtos e preços forem melhores. 
Nesta fase, as empresas preocupam-se sobretudo com benchmarking, re-alinhamento 
dos processos de interacção com o cliente e desenvolvimento de pesquisas de qualidade 
de serviço ao cliente. 
 
Nível 2 – Retenção de Clientes 
 
Neste nível, o enfoque muda para a maximização do relacionamento com o cliente. 
Uma empresa neste estágio distingue-se por começar a segmentar os seus clientes, e por 
servi-los de forma diferenciada.  
 
Nível 3 – Relacionamento Estratégico – “Share-of-Life” 
 
A este nível, o relacionamento e a fidelização baseiam-se em elevados graus de 
satisfação e o cliente está intimamente e emocionalmente envolvido com o fornecedor. 
As organizações estão conscientes que não conseguem dar resposta a todos os requisitos 
de todos os clientes. Enquanto a maioria dos clientes é potencialmente lucrativa, alguns 
são mais promissores a longo prazo que outros. A capacidade para prever e identificar 
esses clientes é uma característica necessária para evoluir no relacionamento estratégico 
e atingir o envolvimento emocional. 
 
Gestão da Inovação 
 
A criação de valor para o cliente exige uma oferta de produtos e serviços inovadores e 
enriquecedores, capazes de excitar, deliciar e proporcionar experiências e prazeres 
inesperados. Por isso, a capacidade de inovação está intimamente associada à 
informação e conhecimento sobre os clientes. Este conhecimento é crítico para 
descobrir os valores pessoais principais que orientam o comportamento dos 
consumidores e para definir os requisitos do produto e da marca. 
 
O desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos não é novidade para a 
maioria das empresas. O desafio passa por conseguir que essa inovação contribua 
efectivamente para a diferenciação e criação de valor, numa envolvente complexa, 
competitiva e em permanente mudança.  
 
Esta envolvente cria uma elevada pressão no “time to market”, isto é, a velocidade com 
que o novo produto é colocado no mercado. Os agentes do sector necessitam de um 
processo de desenvolvimento de produtos eficaz, que os capacite para inovar e 
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implementar conceitos de forma rápida e flexível, optimizando os seus recursos e 
ultrapassando deficiências na integração dos seus processos de negócio. 
 
Sem a capacidade para se adaptar rapidamente e a custo reduzido, as empresas serão 
incapazes de introduzir produtos inovadores ou em empreender mudanças 
fundamentais. 
 
É fundamental incluir o cliente em cada etapa do processo de desenvolvimento do 
produto - criação, avaliação, teste e implementação – tirando partido dos avanços 
tecnológicos, que fizeram com este esteja mais acessível e possa ser inserido com maior 
facilidade no processo. Estes avanços tecnológicos facilitarão a recolha e análise de 
informação sobre os mercados-alvo, concorrentes e as necessidades e desejos dos 
clientes. Após a identificação de um segmento de mercado novo e potencialmente 
lucrativo, a velocidade de colocação do produto ou serviço nesse mercado é um factor 
crítico de sucesso.  
 
Um grande diferenciador nesta velocidade para colocar o produto ou serviço no 
mercado é a existência de uma infra-estrutura funcional na qual uma nova marca possa 
rapidamente ser incorporada nas outras funções chave já estabelecidas (Financeira, 
Recursos Humanos, Call Centre, …). Assim, conseguir estabelecer rapidamente na 
organização uma identidade forte com a marca permitirá assegurar vantagens 
competitivas. 
 
Gestão de Cooperação 
 
Face a um mercado cada vez mais fragmentado, em que as organizações se vêm na 
contingência de servir com qualidade segmentos e nichos de clientes mais reduzidos, a 
necessidade de volume e massa crítica continuaram a constituir factores determinantes 
para a sobrevivência das organizações, nomeadamente no que respeita a rentabilização 
de custos fixos e necessidades de investimento. 
 
As soluções passam, como o apresentado anteriormente, pelo desenvolvimento dos 
negócios em novos modelos empresariais e, em especial, pelo desenvolvimento de 
relações de cooperadores em rede. 
 
O estabelecimento de redes de parcerias que integrem estrategicamente as organizações, 
são um instrumento fundamental para a criação de condições de rentabilização das 
novas fontes de valor, indicadas anteriormente.  
 
Estas redes poderão assumir formas que vão desde a fusão e aquisição até à cooperação 
em processos pontuais, passando por alianças e parcerias estratégicas. 
 
Estas redes de parcerias, assentes na especialização e colaboração entre organizações, 
implicam a selecção das competências em que são mais fortes e que apresentam mais 
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vantagens sustentadas, abandonando outras funções e competências que não são tão 
fundamentais. 
 
A capacidade de gestão e a excelência dos recursos humanos são factores determinantes 
nestes novos modelos da chamada coopetição (competição e cooperação), em que um 
parceiro de hoje é um concorrente de amanhã e vice-versa. 
 
Os novos modelos de negócio arrastam o surgimento de novos tipos de fornecedores de 
produtos e serviços e uma forma diferente de gerir a relação e a criação de valor para o 
cliente. Não será necessário que cada tipo de organização disponha de todos os serviços 
“in-house”. As vantagens dos modelos de negócio integrados é que os especialistas nas 
diversas áreas de oferta de produtos e serviços possam formar meios conjugados para 
atingir os clientes e partilhar a eficiência de back-office. Ao mesmo tempo que cada um 
se focaliza na sua actividade principal ou nos aspectos fundamentais da sua marca. 
 
Este modelo de rede, como referido, tem o potencial de proporcionar a cada cliente um 
grande número de alternativas significativas, a custo inferior aos serviços similares 
encomendados individualmente. 
 
B.2.4. As Transformações no Turismo 
 
O sector do Turismo tem todas as condições para ser um dos sectores onde as novas 
tendências na sociedade, economia e modelos empresariais terão maior impacto e, por 
conseguinte, vão obrigar a transformações nos modelos de negócios e nos processos 
organizacionais e de gestão. 
 
Estas grandes transformações são também oportunidades que podem (necessariamente 
devem) ser aproveitadas.   
 
As características intrínsecas ao sector que criam essas condições para a mudança são, 
nomeadamente, as seguintes: 
 

− globalidade dos mercados,   
− fragmentação de actividades, 
− intangibilidade (desmaterialização) das actividades, 
− interdependência e integração de um número elevado de actores. 
 
 

O sector do Turismo, internacional, mas principalmente em Portugal, é composto por 
cerca de 99% de pequenas e médias empresas. 
 
Pelas características da sua cadeia de valor, é um sector onde intervêm um elevado 
número de actores, desde a concepção do produto à obtenção e planeamento dos 
recursos, à produção e execução dos serviços, passando pela sua comercialização e 
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distribuição e que actuam em diferentes tipos de serviços, em diferentes locais e em 
diferentes tempos. É, pois, um sector complexo e com grandes especificidades. 
 
No passado, os limites de actuação de cada um dos actores na cadeia de valor estavam 
claros. No entanto, em paralelo com as transformações que têm vindo a acontecer na 
generalidade dos sectores, o sector do Turismo tem vindo a sofrer transformações 
resultantes numa elevada indefinição nos limites de actuação de grande números de 
actores, no sentido de utilização de modelos de funcionamento de Economia em Rede, 
como anteriormente descritos. 
 
Por outro lado, e como também referido, o cliente do turismo está em transformação. É 
um cliente cada vez mais individualista, informado, exigente e sofisticado e à procura 
de experiências cada vez mais personalizadas. Em resposta, as redes de distribuição têm 
de criar formas inovadoras de relacionamento, diversificando os canais de acesso. 
 
Estas novas formas de relacionamento são efectuadas através de um efectivo uso das 
novas tecnologias de Informação e Comunicação e, em especial, da Internet como uma 
ferramenta e, sobretudo, um canal fundamental que determina os modelos de 
competitividade e de organização e gestão do sector do Turismo, no futuro. 
 
Assim, as novas tecnologias e em especial a Internet potenciam as novas tendências 
fundamentais e determinantes para o Turismo, nomeadamente:  
 

- a personalização da oferta; 
- a criação de condições para a “experimentação” da oferta e “visualização” do 

produto; 
- agregação e desagregação dos produtos turísticos, “ensaios” dos produtos e 

comparação entre produtos; 
- integração em redes de valor acrescentado, com um número elevado de 

agentes e de interdependências na cadeia de valor e para a satisfação de 
cliente consumidor final. 

 
Pelas razões apresentadas, o sector do Turismo é já um dos principais sectores com forte 
atracção para a utilização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação nos 
modelos e processos de negócios. Os parágrafos seguintes dão exemplos demonstrativos 
deste facto. 
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A Internet é o canal mais utilizado para procurar informações sobre viagens e destinos, 
pois é o meio que reúne o maior número de fontes de informação, tanto de agências, 
como informações locais, acerca de tarifas áreas, alojamento, cultura do país, e melhor 
época para viajar, entre outros. Esta informação torna-se crucial não só porque 
influencia, em grande parte, a selecção de um destino de férias, como também ajuda a 
toda a preparação da viagem. Actualmente, mais de 50% da informação sobre “Leisure 
Travel” é procurada via Internet.  
 
Prevê-se que o sector venha a assumir um forte crescimento de vendas online, 
destacando-se, dos outros, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América. 
 
A proliferação das tarifas aéreas "internet-only”, os pacotes de férias vendidos online, 
assim como a penetração das low cost carriers que utilizam cada vez mais o canal 
Internet como forma de desintermediação para praticarem preços mais baixos, tornam o 
sector “viagens” num dos maiores geradores de receitas para o eCommerce, estimando-
se que, em 2009, venha a atingir 47 Biliões de Euros de vendas na Europa e 120 Biliões 
de Dólares nos Estados Unidos. 
  

 

“Have you done any of the following in the past three months?” 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Footwear
Household goods

Gifts/accessories
Sports goods 

Household electrical goods
Computer/video games

Property
TV/radio/hi-fi/phones

Computer software
Computer hardware

Clothing
Video/DVD 

Cars 
Event tickets 

Music
Books

Leisure travel

Ever researched online 
Researched online and bought offline in 
the past three months  
Bought online in the past three months 

Fonte: Forrester, "Online Retail Europe", 2004 
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Como se poderá verificar pelo quadro seguinte, no sector, os bilhetes de avião e hotéis 
são os produtos que mais são vendidos on-line. As viagens aéreas programadas 
(regulares), Alojamento e Pacotes Turísticos representam cerca de 80% das vendas on-
line no Turismo. 

 European Online Retail Sales By Retail Category (€) , 2004 To 2009 
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Fonte: Forrester, "Europe's eCommerce: The Next Five Years", 2004 

US Online Retail Sales ($), 2004 To 2009 
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Fonte: Forrester, “US eCommerce Overview: 2004 To 2010”, 2004 
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Por outro lado, os países que revelam maior potencial de visitas na Europa, 
nomeadamente Península Ibérica e Portugal, têm sido os países que apresentam maior 
taxa de crescimento na utilização do mercado on-line, conforme quadro seguinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte: RCB, 2002 

Peso dos Produtos Turísticos mais vendidos on-line 

 

 Fonte: RCB, 2002 

Tendências do mercado europeu de viagens on-line 
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O Sector do Turismo tem vindo a evoluir no sentido do reconhecimento do valor e da 
importância das novas tecnologias de comunicação e informação na transformação dos 
modelos de negócios.  
 
No entanto, a maioria das organizações encontra-se, ainda, na primeira fase de 
evolução, limitando-se, em larga escala, a actividades de carácter informativo ou 
transaccionais, mas desintegradas. 
 
A fraca oferta de soluções por partes das agências no agenciamento online, tem vindo a 
permitir o crescimento de soluções de marcações e vendas on-line pela via directa, 
contra a diminuição da via tradicional. As companhias de transportes aéreos têm sido, 
no passado, os principais utilizadores e beneficiários deste by pass (desintermediação) 
aos distribuidores/intermediários tradicionais. Ver quadro seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os impactos das margens de comercialização no preço final pago pelo consumidor são 
muito significativos e têm um peso determinante nas margens de rentabilidade dos 
agentes, consoante o seu posicionamento na cadeia de valor. 
 
As novas tecnologias permitem a utilização de novos canais mais eficazes e de menor 
custo, nomeadamente o canal directo. 
 

36% 

66%

64% 

34%

Mercado Tradicional Mercado Online

Estrutura de Distribuição 
(100% total do mercado) 

Via 
Retalho

Via 
Directa

Devido  
sobretudo ao 
bypass das 
companhias 
aéreas 

36% 

66%

64% 

34%

Fonte:  RCB. Análise: PwC ; 2000 

Tendência de desintermediação agravada
pelo fraco time-to-market dos operadores 
no seu processo de adesão à Internet
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Esta possibilidade de utilização de novos canais e processos, alterando o 
posicionamento e o poder negocial na cadeia de valor, altera significativamente a 
estrutura das margens dos pacotes turísticos. 
 
Este facto pode ser utilizado pelos agentes económicos nacionais para reduzir o nível de 
“leakage”. 
 
A título de exemplo, ver o quadro de estrutura das margens dos pacotes turísticos para 
Portugal, elaborado pelo ICEP no ano de 2000. Atente-se a que, como referido, a 
margem de cada agente tem a ver com o seu posicionamento na cadeia de valor e, em 
consequência com o seu poder negocial, que poderá mudar de período para período e de 
situação para situação. No caso concreto dos operadores turísticos, as margens têm sido 
cada vez maiores, representando, por vezes, quase metade do valor pago pelo cliente 
final. 
 

Base: 40 suppliers

Direct sales

All suppliers 

Airlines 

Hotels 

Car rental 
agencies 

GDS

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2001 
2006 59% 41%

55%45%

2001 
2006 51%49%

70%30%

2001 
2006 34%66%

56% 44%

2001 
2006 28%72%

43%57%

31% 

63% 

18% 

26% 

Direct sales increase 
2001 to 2006 

Fonte:  Forrester Research ; 2002 

“What percentage of your revenue comes through a GDS versus direct Sales?” 
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B.3. O TURISMO E O TURISTA - CONSUMIDOR DO 
FUTURO 
 
B.3.1. A “sociedade mosaico”, o “multíviduo” e o turismo do futuro 
 
A emergência de uma forma sustentada e significativa do individualismo, da 
concentração urbana, da diversidade cultural e étnica, do multiculturismo, da 
mobilidade espacial e profissional, da livre escolha, da diversidade de carreiras 
profissionais ao longo da vida, da oportunidade e do risco como alternativa à ordem e à 
estabilidade, de novos tipos de família de uma forma estaticamente relevante, do 
envelhecimento da população e consequente risco de quebra de solidariedade entre 
gerações, de novas formas de pobreza como por exemplo o isolamento físico das 
pessoas, de diferentes formas de uso do tempo e em particular dos tempos livres 
levaram à emergência do mosaic living que pode ser definido como a fragmentação e a 
diferenciação da vida familiar e da maior parte das instituições que integram o 
funcionamento tradicional da sociedade. 

Total = 24%

Fonte: ICEP; Análise: PwC , 2000 

Total = 24%

Estrutura das margens dos pacotes turísticos para Portugal 
(100% = Pacote turístico) 
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viagens
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Alojamento e 
transferes 
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Por outro lado, o indivíduo assume facetas, atitudes e comportamentos diferentes ao 
longo da sua vida e em momentos e situações diferentes, dando origem ao novo 
conceito de “multivíduo”, como referido. 
 
Deixa de existir uma cultura dominante e maioritária (onde tudo o resto é marginal) 
para passar a existir uma coexistência de vários “ mosaicos” culturais e de estilos de 
vida. 
 
Assim, a actividade turística terá de ser pensada e planeada num contexto de contínua 
fragmentação e ruptura com os estilos de vida tradicionais. Estes novos padrões de 
comportamento são cada vez mais caracterizados pelo individualismo, pela 
diversidade, pela mobilidade e pela escolha. 
 
O Consumidor, cada vez mais informado, mais exigente, mais sofisticado, maior e 
melhor utilizador da Internet e das novas tecnologias de comunicação e informação, 
com mais dinheiro, com menos tempo, valoriza cada vez mais a sua individualidade, a 
oferta da diversidade e preocupações ambientais, culturais e étnicas. 

 
É neste contexto que estes padrões da “sociedade mosaico” devem ser analisados em 
relação a um conjunto de áreas relevantes para uma análise prospectiva do turismo que 
se pretende inovadora, nomeadamente as seguintes: 

 Diversidade das estruturas demográficas; 
 Multiplicidade das estruturas familiares;  
 Mobilidade e diversidade do trabalho e do emprego; 
 Diversidade de histórias educativas e de processos de formação; 
 Diversidade na ocupação dos tempos livres, nos estilos de vida e no 

consumo; 
 Aumento na diversidade dos comportamentos pessoais devido ao impacto da 

informação e das novas tecnologias de comunicação. 
 

A evolução demográfica enquadrada por factores de natureza sócio-económica e de 
estruturas das famílias, leva a perspectivar um novo quadro de arrumação de perfis do 
turista consumidor do futuro, a nível da Europa. 
 
Como anteriormente apresentado, a Europa, irá notar uma tendência crescente em 
número de habitantes-consumidores, em especial pela melhoria das condições sócio-
económicas e de saúde a leste, acompanhada por um aumento da vida média expectável. 
Tais factores contribuirão fundamentalmente para o alargamento das pirâmides etárias, 
mantendo-se a tendência para a sua inversão e aprofundamento. Assim, é estimável que 
a grande maioria da população europeia se identifique nos segmentos acima dos 55 anos 
e entre os 25-45 anos. Por outro lado, factores de desenvolvimento económico global e 
de estrutura das famílias destes dois grupos contribuirão para que sejam estes os 
segmentos com maior rendimento disponível para o Turismo. 
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De facto, os primeiros dispõem de algum tempo suplementar para o turismo, sendo 
reformados ou profissionais liberais, com a totalidade de rendimentos próprios a 
beneficiar exclusivamente o casal ou o indivíduo, conforme aplicável. 
 
Os segundos enquadram-se num modelo familiar de maturidade de rendimento e de 
vida profissional normalmente exigente, configurando forte propensão para a 
disponibilização de rendimento para o turismo, com níveis altos de exigência e com 
objectivos de maximizar o pouco tempo disponível, na concretização de experiências 
diversificadas e que respondam ao seu imaginário. 
 
B.3.2. O Turismo no Futuro: as grandes tendências e os factores determinantes 
 
O Turismo encontra-se dependente de um conjunto de factores e tendências a nível 
global e que impactam a diversidade regional e, consequentemente, o destino e origem 
dos fluxos turísticos. Neste âmbito, destacam-se os seguintes principais factores 
determinantes que irão ser analisados em seguida: 

• Rendimento Disponível e Propensão para o Consumo; 
• Alteração da dicotomia Trabalho / Lazer; 
• Extensão da Vida Laboral e tendências de novos esquemas de pensões; 
• Estrutura das Famílias; 
• Imigração; 
• Mobilidade e Transportes; 
• Tecnologia, Comunicações e Inovação; 
• Estabilidade Político-Social; 
• Clima e Ambiente sustentável. 

 
Rendimento Disponível e Propensão para o Consumo 
 
O turista tem uma propensão para o consumo e, necessariamente, requer rendimento 
disponível para o concretizar. 
 
Quando analisadas as regiões onde se concentram os principais consumidores, em 
termos gerais, verificamos uma forte coincidência com as principais regiões emissoras 
de turistas, designadamente Europa, Ásia Oriental e Pacífico e Américas. 
 
Assim, tendo presente que cerca de 80% do Turismo internacional é intra-regional 
(Continental), é notória a forte correlação que existe entre rendimento disponível e 
propensão para o consumo, (na ordem de 0,989). Por outro lado, análises de correlação 
entre o crescimento do PIB, a nível mundial, e número de turistas referem a forte 
ligação entre estas duas variáveis. 
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 Fonte: World Watch Institute “State of the World 2004” 
 
 
Como referido anteriormente, constitui um facto que 60% do consumo mundial está 
concentrado em pouco mais de 10% da população. Embora as políticas das nações 
procurem atingir uma melhor distribuição da riqueza e os combates contra-a-fome, 
melhoria das condições sanitárias e de saneamento e o desenvolvimento dos mercados 
de capitais à escala global sejam uma constante nos discursos da OCDE, ONU e 
ONG’s, bem como dos grupos dos países mais desenvolvidos, esses objectivos 
dificilmente serão atingíveis nas próximas duas décadas e, quando o forem, não é 
credível que atinjam a massa crítica necessária para alterarem a actual Ordem do 
Turismo.  
 
O rendimento disponível e o “share of wallet” para a despesa com o Turismo deverão 
constituir os principais factores de segmentação da procura e de “targetting” de 
clientes. Estes factores apresentam forte correlação com a frequência de viagens, 
estadias médias e gastos médios dos turistas. 
 
A Europa concentra cerca de 30% dos consumidores a nível mundial e os seus países 
constituintes apresentam taxas de consumidores efectivos, relativas à população, 
superiores a 90%. Ao contrário de várias outras regiões do Globo, a população da 
Europa tem capacidade e propensão para o consumo. 
 
Os Europeus realizam, em média, 0,48% viagens per capita e por ano, com diferentes 
objectivos e motivações. Estima-se, igualmente, que o turista europeu gasta em média 
cerca de 600 € por viagem44, não incluindo as despesas com transportes para a sua 
deslocação ao seu destino final, seja por via terrestre, aérea, marítima ou fluvial. 

 

                                                 
44 OMT. Tourism Market Trends - Europe 2002 
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No primeiro quartel do século XXI os países com maior emissão de turistas continuarão 
a ser os mais industrializados, como é o caso da Alemanha, Japão, Estados Unidos, 
Reino Unido e França. No entanto no Top 10, irão passar a existir dois novos países 
emissores: a China que entrará para quarto lugar na tabela,45 tendo previsto gerar 100 
milhões de turistas em 2020, mas predominantemente para destinos de proximidade. 
Estima-se46 que a Federação Russa contribuirá com cerca de 30 milhões de turistas. 

 
Alteração da dicotomia Trabalho / Lazer  

 
A organização dos tempos de lazer e trabalho determinam as épocas e frequência de 
viagem, tendo impacto, com fortes efeitos de sazonalidade, na economia do turismo. 
 
O facto da Europa apresentar uma política de educação e de organização do calendário 
escolar tendencialmente convergente, implica que os segmentos de famílias e 
adolescentes concentrem os seus períodos de férias em épocas festivas e estivais. De 
facto, o fluxo turístico europeu apresenta um elevado índice de sazonalidade com o seu 
pico máximo nos meses de Verão. 
 
De acordo com o estudo do Eurostat – “How Europeans Go on Holiday”, os meses de 
Julho e Agosto são os meses preferidos pelos Europeus para o Turismo, em termos 
gerais. Salientando-se com maior intensidade as partidas da Grécia, Itália, Portugal e 
Espanha. A Alemanha é o País que apresenta uma distribuição de partidas mais 
equilibrada ao longo dos 12 meses do ano, apresentando o Luxemburgo e a Finlândia, 
um perfil tendencialmente semelhante. 
 
O período com menos saídas decorre entre Outubro e Fevereiro, com a Grécia a 
apresentar a menor taxa de saídas, seguindo-se Portugal e Áustria. 
 
No que respeita à capacidade de captação de turistas ao longo do ano, importa referir 
que Itália e Espanha, os dois países que registam o maior número de noites de turistas 
estrangeiros na Hotelaria e Similares, apresentam uma maior concentração de turistas 
nos meses de Junho a Agosto e de Julho a Setembro, respectivamente. Interessante é 
notar que a Áustria, por seu lado, constituindo o 4º ou 5º país no ranking de dormidas de 
turistas estrangeiros, apresenta maior intensidade de turismo nos meses de Inverno, 
nomeadamente Janeiro, Fevereiro e Março, decorrente da sua focalização enquanto 
destino de férias de Inverno.  
 
As tendências resultantes da “sociedade mosaico” e as conclusões de um estudo da 
OMT (Changes in Leisure Time: The Impact of Tourism, OMT, 1999), complementado 
com o projecto “Tourism 2020 Vision”, demonstra que a pressão de manter o emprego, 
no mundo industrial, está a aumentar, fazendo com que as pessoas voluntariamente 
trabalhem mais horas. Esta tendência leva a que a marcação de férias se torne cada vez 
                                                 
45 Idem 
46 Ibidem 
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mais difícil, principalmente quando na mesma casa existem dois indivíduos com 
rendimento (two-income households). 
 
O crescimento desta tendência denominada, “time poor-money rich” irá ter impacto 
aquando da selecção do destino turístico. Alguns, irão optar por actividades que 
maximizem o tempo disponível como por exemplo short-breaks, parques temáticos, e 
cruzeiros por exemplo. Para outros, a forma de abrandar a pressão do trabalho será a de 
seleccionar férias de total relaxamento, como os resorts all-inclusive, por exemplo. 
 
Adicionalmente, as novas tendências de Economia em Rede e de flexibilidade dos 
processos organizacionais levam a que novas formas de trabalhar estejam a substituir 
empregos full time representando maior flexibilidade e mais tempo disponível para 
actividades de lazer.  

 
Extensão da vida laboral e tendências de novos esquemas de pensões 

 
A evolução das sociedades, como referido, vai levar a que, os próximos vinte e cinco 
anos sejam caracterizados pelo envelhecimento demográfico e pela estabilização (por 
vezes diminuição) do volume de população. 
 

 
 

Ao longo das próximas décadas a União Europeia estará confrontada com a aceleração 
significativa do envelhecimento demográfico devido a três factores principais: a 
chegada do “baby-boom” à idade de reforma, a continuação do aumento da esperança 
de vida e a diminuição da fecundidade desde da década de 1970. 
 
No ano 2000, as pessoas com mais de 65 anos representavam cerca de um quarto da 
população em idade activa (15-64 anos). Em 2050 serão quase 50%.  
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Configuram-se dois cenários extremos com impacto real na procura do turismo: cenário 
de manutenção das actuais idades de reforma, o que significa uma acelerada expansão 
dos potenciais consumidores pertencentes às idades mais avançadas; cenário de subida 
gradativa da actual idade de reforma, o que pode significar uma tendência para uma 
maior estabilização dos potenciais consumidores pertencentes ao grupo etário com mais 
de 65 anos de idade. 
 
Nos últimos anos, todos os países da União Europeia reconheceram a urgência de tornar 
os regimes de pensões estáveis do ponto de vista financeiro, tendo em conta o período 
limitado em que será possível actuar antes que o envelhecimento da população produza 
todo o seu efeito. Neste contexto, uma abordagem baseada no aumento das taxas de 
emprego, na redução da dívida pública e na reforma dos sistemas de pensões, elementos 
igualmente subjacentes às Orientações Gerais para as Políticas Económicas, foi 
amplamente incorporada da estratégia global da União Europeia. 
 
Apesar de actualmente em algumas regiões o rendimento dos idosos não ser adequado, 
sendo mesmo a velhice sinónimo de pobreza, está a ser introduzida uma vasta gama de 
medidas destinadas a melhorar as garantias de rendimento mínimo, bem como várias 
prestações pecuniárias e em espécie. No futuro, prevê-se a introdução de novos 
aperfeiçoamentos nos regimes de pensões, designadamente permitindo que as pessoas 
adquiram direitos de pensão adicionais se adiarem a sua passagem para a reforma e 
incentivando os parceiros sociais para que criem regimes de pensões sectoriais baseados 
em acordos colectivos vinculativos.  
 
O desafio colocado pelo envelhecimento da população e as suas implicações para a 
manutenção de pensões adequadas e sustentáveis tem sido destacado por todos os países 
num sentido de salvaguarda dos três princípios gerais de: salvaguarda de capacidade de 
os regimes de pensões cumprirem os seus objectivos sociais, manutenção da sua 
sustentabilidade financeira e dar resposta a necessidades sociais em evolução. 
 
Estrutura das Famílias 
 
O crescente individualismo e diversidade na sociedade, bem como a alteração dos 
padrões culturais e das suas próprias regras, contribuirão para a existência de uma 
multiplicidade de estruturas familiares. De facto, são vários os indicadores que 
actualmente demonstram uma tendência para alteração do padrão tradicional da família, 
designadamente: 

• Aumento da tendência para agregados familiares mais pequenos (em 2003 a 
dimensão média familiar na União Europeia é de 2,5, a maior dimensão é da 
Irlanda (3,2) e a menor é da Dinamarca (2,1); 

• Aumento do número de agregados familiares sem filhos (em 2003 a média da 
União Europeia era de 28,7 % em relação ao total, a maior percentagem pertence 
à Dinamarca com 44,2%, e a menor à Irlanda com 18,5%); 
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• Aumento dos agregados com filhos e apenas um pai (em 2003 a média da União 
Europeia é de 11,3% em relação ao total, a maior percentagem pertence à 
Irlanda e à Bélgica com 14,3% e a menor à Grécia com 6,8%); 

• Tendência para diminuição da importância relativa dos agregados familiares 
com dois pais e filhos, apesar de este ser o modelo maioritário (em 2003, a 
média da União Europeia é de 60,8% e quase todos os países estão acima dos 
50%, as únicas excepções são a Dinamarca e o Reino Unido com percentagens 
ligeiramente inferiores);  

• Declínio das taxas de casamento, aumento da tendência para a coabitação, 
aumento dos divórcios, aumento dos casamentos ou coabitação de divorciados e 
dos nascimentos fora do casamento. 
 

A alteração e multiplicação de “novas” estruturas familiares apresentam impactos na 
modificação dos padrões de consumo e na organização de perfis de turistas. Os 
“grupos” familiares em turismo apresentarão composições diversas e estados de espírito 
em busca de experiências e concretização de níveis de imaginário distintos, como 
veremos mais à frente neste Relatório. Nos Estados Unidos, a título demonstrativo e de 
acordo com a Travel Industry Association of America, as viagens protagonizadas por 
avós-netos já representam cerca de 16% do segmento “Famílias”. 
 
Imigração 
 
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004, do PNUD, desenvolve uma ideia 
interessante ao nível da globalização e dos efeitos migratórios da população na 
Economia das nações.  
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A análise desta reflexão e transposição dos seus efeitos no Turismo leva-nos a 
questionar relativamente ao impacto das políticas de imigração nacionais, no 
desenvolvimento turístico futuro das regiões e na sua capacidade de captação de 
turistas. A curto prazo, as políticas de imigração apresentam impactos 
fundamentalmente ao nível da alteração da oferta turística, quer ao nível da qualificação 
da mão-de-obra, quer ao nível do custo do factor trabalho. No entanto, a longo prazo, a 
política de imigração poderá fomentar o turismo de natureza VFR – Visiting Friends 
and Relatives, bem como poderá levar ao desenvolvimento do Turismo Residencial (2ª 
Residência).  
 
Mobilidade e Transportes 
 
Actualmente e de acordo com informações e estudos do Eurostat, os meios de transporte 
mais utilizados são o carro, seguido do avião e o autocarro. A maior parte dos turistas 

“A globalização está a reajustar quantitativa e qualitativamente os movimentos internacionais de 
pessoas, com mais migrantes a deslocarem-se para países de rendimento mais elevado e a quererem 
manter as suas identidades culturais e os seus laços com os respectivos países de origem. As pessoas 
sempre atravessaram fronteiras, mas os números têm crescido ao longo das últimas três décadas. O 
número de migrantes internacionais – pessoas que vivem fora do seu país natal – aumentou de 76 
milhões em 1960 para 154 milhões em 1990 e 175 milhões em 2000. Os progressos tecnológicos 
tornaram as viagens e as comunicações mais fáceis, mais rápidas e mais baratas. O preço de um 
bilhete de avião de Nairobi para Londres caiu de 24.000 dólares EUA em 1960 para 2.000 dólares 
em 2000. O telefone, a Internet e os meios de comunicação mundiais trouxeram as realidades da 
vida de todo o mundo para a sala de estar, tornando as pessoas conscientes das disparidades nos 
salários e nas condições de vida – e ansiosas de melhorar as suas perspectivas. A política também 
influencia o fluxo de pessoas. (…) As transições políticas na antiga União Soviética, na Europa do 
Leste e nos países bálticos permitiram que muitas pessoas saíssem pela primeira vez em décadas. 
Mas, mais do que o crescimento quantitativo, foi a estrutura da migração que mudou radicalmente. 

• Demografia em mudança. Em relação à Europa Ocidental, Austrália e América do Norte, o 
crescimento da migração na última década concentrou-se quase inteiramente em fluxos dos 
países pobres para os países ricos. Na década de 1990, a população estrangeira nas regiões 
mais desenvolvidas aumentou em 23 milhões. Hoje, quase 1 de cada 10 pessoas que vivem 
nesses países nasceu noutro sítio. 

• Migração clandestina. Atingiu níveis sem precedentes: mais de 30 milhões de pessoas em 
todo o mundo não têm estatuto de residência legal nos países onde vivem. 

• Migração circular. Hoje, as pessoas que decidem migrar têm mais probabilidades de voltar 
ao seu local de nascimento, ou de mudar para um terceiro país, do que ficar no primeiro 
país para onde migraram. Com comunicações e viagens mais baratas, os migrantes mantêm-
se em contacto mais estreito com as suas comunidades de origem. 

• Rede da diáspora. Ter amigos e família no estrangeiro torna a migração mais fácil. As 
redes da diáspora dão abrigo, trabalho e ajuda com a burocracia. Por isso, os migrantes que 
vêm do mesmo país tendem a concentrar-se onde os outros se fixaram: 92% dos imigrantes 
argelinos na Europa vivem em França e 81% dos imigrantes gregos estão na Alemanha. A 
emigração clandestina chinesa fez crescer a diáspora para cerca de 30 a 50 milhões de 
pessoas.  

 
Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2004 (PNUD) 
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europeus prefere o carro (próprio ou alugado), como forma de deslocação. Cerca de 
69,6% dos franceses utilizam o carro na sua deslocação para férias, seguindo-se os 
Espanhóis, Holandeses, Italianos, Portugueses e Suecos, com mais de 60%. O carro é 
mais utilizado em férias no próprio País ou nas deslocações de proximidade, ao país-
fronteira, quando a geografia o permite. De facto a sua localização central na Europa 
contribui para que os Belgas e Holandeses sejam os povos que apresentam uma 
percentagem superior a 50% na utilização de carro para viajar para fora do País. Os 
Dinamarqueses (45%) e Luxemburgueses são quem menos utiliza o carro em férias, 
utilizando em contrapartida o transporte aéreo. Sendo os Britânicos, Luxemburgueses, 
Irlandeses e Finlandeses os que mais utilizam o transporte aéreo para as suas 
deslocações para férias. 
 
No entanto, grandes transformações estão em curso. A abertura do mercado ferroviário 
veio provocar grandes alterações no modelo de negócio dos transportes. O aumento da 
competitividade irá resultar numa consequente queda dos preços, melhorando, por outro 
lado, a rapidez da viagem entre os grandes centros urbanos.  
 
No mesmo sentido, o TGV irá abrir novas oportunidades em relação à rapidez e 
flexibilidade de viagens. No entanto, este meio de transporte deixa de tornar atractivo 
quando o tempo do percurso se prolonga para mais de 3/4 horas. Neste contexto, em 
Portugal, o raio de acção do TGV ficará limitado à Península Ibérica. Eventualmente, 
poderá vir a surgir uma ligação entre os caminhos ferroviários espanhóis e franceses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aparecimento dos low cost carriers obrigou a uma reorganização do transporte aéreo 
na Europa, prevendo-se que as low cost carriers dupliquem as suas quotas de mercado 
nos próximos 5 anos. Esta tendência cria a necessidade das restantes operadoras aéreas 
abrirem as suas rotas para novos destinos re-equacionarem a sua oferta. 
 

Fonte: RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidade 
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Estes novos modelos de negócio permitirão a intensificação da massificação das viagens 
aéreas e de turismo. “Voar” está a tornar-se um hábito, deixando de ser entendido como 
um evento especial. Por outro lado, a alteração dos tarifários das companhias aéreas, 
implicará uma mudança do “economics” do Turismo, e da estruturação do “wallet 
share” do turista-consumidor. De facto, a menor despesa na viagem, não obstante abrir 
a oportunidade de massificação do turismo, permite também maior rendimento 
disponível para gastos no local de destino, designadamente em alojamento e actividades 
ocupacionais (gastronomia, deslocações, eventos, cultura, desporto, entre outros). 
 
A aviação comercial e companhias-bandeira têm vindo a reagir a esta tendência, 
algumas através do desenvolvimento das suas próprias low cost, embora tendo muitas 
vezes como objectivo o de minar o mercado e levar à falência e desaparecimento das 
low cost assentes num único modelo de negócio, outras, investindo no maior 
desenvolvimento e aumento de capacidade do seu parque de aeronaves, como forma de 
optimizarem os custos de transporte através da escala (aeronaves com capacidade para 
mais de 550 passageiros) e da captação de um maior share of wallet do passageiro 
(aeronaves com duty free-shops, restaurantes, ginásio, etc). 
 
Um outro caminho seguido tem sido o da consolidação por integração/fusões e 
aquisições e o da constituição de parcerias estratégicas entre companhias, como forma 
de ganhar massa crítica e solução de custos fixos. 
 
Não obstante a estratégia, a tendência será, de facto, a massificação e banalização da 
utilização do transporte aéreo, com impacto mais que significativo e evidente no 
Turismo do futuro. 

 
Tecnologia, Comunicações e Inovação  
 
O processo de globalização implicou uma abertura das fronteiras à competição, tendo a 
presença na Web/Internet se tornado uma vantagem competitiva para o Turismo. 
 
O desenvolvimento de alguns meios tecnológicos no futuro permitirá o aparecimento de 
novos conceitos de negócio no Turismo, contribuindo ao mesmo tempo para melhorar a 
eficácia e eficiência dos modelos actuais. 
 
O turismo é um produto consumido no destino, não sendo possível, em termos reais, 
experimentar previamente os seus serviços e qualidade. Desta forma, a selecção de um 
destino turístico depende, em larga medida da qualidade de informação disponível sobre 
o mesmo. É neste contexto que entram os novos meios de comunicação e tecnologia, no 
sentido, que criam novas oportunidades de acesso e qualidade de informação assim 
como novos canais de distribuição. 
 
O crescimento de algumas tecnologias de informação e meios de comunicação, como é 
o caso da Banda Larga, Wireless, TV Digital Interactiva, UMTS possibilitarão cada vez 
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mais o acesso em qualquer momento e em qualquer lugar a um conjunto de informação 
multimédia constituindo um factor influenciador na selecção de um destino turístico.  
 
Presentemente, a Internet constitui a fonte dominante de informação para a grande 
maioria dos turistas, ou potenciais turistas, que planeiam a sua viagem. De acordo com 
um inquérito da Euro RSCG, Alemães (67%) e Ingleses (63%) concordam que a 
primeira fonte de informação de suporte à decisão perante opções de consumo é 
normalmente a Internet. 
 
Esta questão das novas tecnologias de comunicação e informação foi já objecto de 
capítulo anterior do presente relatório. 
 
Corroborando a tendência de controlo directo sobre a decisão e organização da viagem, 
o estudo do Eurostat – “How Europeans Go on Holiday” refere que Belgas, 
Dinamarqueses, Alemães, Gregos e Austríacos, preferem marcar directamente, quer o 
alojamento, quer o transporte, quando organizam as suas férias. Os pacotes organizados 
de férias são, ainda, a principal razão para o recurso a intermediários. No entanto, a 
Forrester Research, por seu lado, estima que cerca de 14% das vendas de Turismo de 
Lazer dos ingleses será efectuada via online, já em 2005. 
 
A Segurança e a Privacidade são factores fundamentais neste campo de 
desenvolvimento tecnológico. Actualmente, já estão definidos processos de pagamento 
seguros, que permitem melhorar o progresso do comércio electrónico. Muitas 
companhias aéreas concentram já nos web sites a sua quota de mercado. 
 
Os serviços tendem cada vez mais a ir de encontro às necessidades dos clientes, como é 
o caso de: reservas; check in automático e informação relativa a atrasos via Internet / 
Web.  
 
A velocidade de evolução das tecnologias e comunicações associada à crescente 
natureza individualista e independente dos consumidores, define uma tendência de 
supremacia do “DIY – Do It Yourself” suportada por ferramentas de informação e 
suporte à composição, decisão e aquisição das suas “experiências” turísticas. 

 
Estabilidade Político-Social 
 
A Estabilidade Político-Social não constitui na sua essência um factor motivador e de 
atractividade na captação de turismo. No entanto, a sua inexistência, ou seja, a 
verificação de um contexto de instabilidade em determinada nação ou região, constitui 
factor fortemente desmotivador na selecção do destino. 
 
O turista evita destinos que tenham alguma conexão com ambientes de guerra, 
terrorismo ou epidemias.  
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Quando analisadas as motivações do Turista à luz da pirâmide de necessidades 
teorizada por Maslow, o turismo pode considerar-se que constitui resposta aos níveis 
mais altos da hierarquia, designadamente a auto-estima e auto-realização. De acordo 
com a Teoria de Maslow, os níveis mais elevados da hierarquia apenas se fazem sentir 
quando satisfeitas as necessidades inferiores. Neste sentido, o turismo só se torna 
gratificante desde que não prejudique ou ponha em causa a integridade física do 
indivíduo (necessidades fisiológicas e de segurança), ou seja, na existência de 
instabilidade político-social que de alguma forma possam colocar no horizonte a 
possibilidade de desencadeamento de guerras, terrorismo ou epidemias, o turismo 
perderá o seu objectivo de concretização de experiências e imaginário, num contexto de 
satisfação de necessidades de auto-estima e realização pessoal, passando a constituir um 
problema ao invés de uma solução. 
 
Experiências do passado-recente, designadamente ao nível dos efeitos do “11 de 
Setembro”, demonstram, no entanto, a capacidade que algumas nações possuem para 
mitigar os efeitos da instabilidade político-social no turismo, embora a custo de fortes 
investimentos em comunicação e reforço da segurança-percebida pelo indivíduo. 

 
Pela sua importância na criação de percepção no turista, os media e a relação com os 
principais meios de comunicação são fundamentais para a gestão da procura de um 
destino turístico. 

 
Clima e Ambiente Sustentável 
 
O clima é outro dos factores determinantes na selecção de um destino turístico por 
razões de férias e lazer e até mesmo, para outros segmentos da oferta turística. Um dos 
exemplos mais demonstrativo deste facto constituiu a capacidade de atracção de turismo 
pelos países do Sul/Sudoeste da Europa e Bacia Mediterrânica. A Península Ibérica tem 
apresentado forte capacidade competitiva nesta área, sendo uma região de fácil acesso, 
social e politicamente estável, sem surtos epidémicos ou outros factores de risco 
desmotivadores do turismo. 
 
No entanto, as perspectivas de alteração climática poderão colocar algumas barreiras a 
estes destinos turísticos, quer pelo aumento das temperaturas para níveis demasiada e 
desconfortavelmente elevados, quer pelas alterações que serão induzidas ao ecossistema 
da região. 
 
A título de exemplo, e de acordo com a WWF, no estudo “Climate Change and its 
Impacts on Tourism”, é expectável que as alterações climáticas possam tornar a região 
ibérica num habitat atractivo para determinadas espécies de mosquito (eg Anopheles 
labranchiae). A malária é disseminada através de várias espécies de mosquito 
portadores dos parasitas Plasmodium falciparum ou Plasmodium vivax, actualmente 
encontrados no Norte de África. Em 2020/2025, os habitats ideais para a malária podem 
ser estendidos à Península Ibérica.  
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Outros impactos expectáveis das alterações climáticas são o aparecimento possível de 
vagas e ondas súbitas de calor e a crescente incidência de fogos florestais, podendo 
colocar em causa a estabilidade do ecossistema. Estima-se que a temperatura média na 
Europa possa aumentar entre 2ºC e 6,5ºC neste século47, “sómente em função do 
aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa”. 
 
Estas alterações climáticas que têm vindo a acelerar e a acontecer de forma mais 
intensiva têm, necessariamente, impacto na oferta do turismo e nas estratégias dos 
agentes económicos. 
 
Paradoxalmente, encontrando-se o turismo fortemente dependente de factores naturais, 
climáticos e ambientais, pode ser um dos maiores contribuintes para a degeneração e 
criação de problemas à sustentabilidade ambiental. A actividade humana tem impactos 
directos e indirectos no ambiente, dando origem a alterações na atmosfera, criando 
problemas como alterações de clima, buraco do ozono, degradação do solo, oceanos 
sobre explorados, aumento no consumo de água, entre outros.  
 
No entanto, a base do turismo reside na procura de um meio ambiente natural e intacto, 
sendo o equilíbrio natural, as paisagens virgens e a diversidade de fauna e flora, 
algumas das maiores fontes de atracção turística.  
 
B.3.3. O Turista Consumidor do Futuro: Conceitos, perfis e motivações 
 
Como por diversas vezes referido anteriormente neste relatório e em consequência da 
“sociedade mosaico” e do conceito “multíviduo”, o turista-consumidor de futuro terá 
um perfil mais individualista, informado, sofisticado, multi-cultural e multi-étnico, 
exigente, com menos tempo, mas com mais dinheiro, com preocupações ambientais e 
utilizador de novas tecnologias. 
 
O seu comportamento e decisões de compra alteram-se ao longo do seu ciclo de vida e 
em momentos e situações específicas. É importante para uma gestão estratégica da 
procura turística de futuro compreender como é que os consumidores, com diferentes 
perfis irão utilizar o seu tempo livre e quais serão as suas preferências e motivações para 
viver e consumir determinadas experiências turísticas. 
 
O quadro seguinte, apresenta uma classificação dos consumidores-tipo por segmentos 
geracionais genéricos, divididos em “sub-segmentos” mais específicos. 
 
 

                                                 
47 Agência Europeia do Ambiente, Impacts of Europe’s Changing Climate, 2004 
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 • Dependentes
 • Singles - Independentes sem rendimentos próprios
 • Singles - Independentes com rendimentos próprios

DINKS  • DINKS (Doble Income No Kids)
 • Famílias jovens com filhos
 • Famílias estabelecidas com filhos

Empty Nesters • Empty Nesters (famílias em que os filhos já saíram de casa)
 • YAS (Young Active Seniors)
 • Seniores com mais de 65 anos

Jovens

Famílias

Seniores
 

 
O perfil e as principais motivações de cada um deste tipo de consumidores é 
apresentado em seguida. 

 
 

Jovens Dependentes: 
• Idade até 14 anos.  
• Não são consumidores independentes de produtos e serviços turísticos 
• A partir de certas idades, poderão assumir um papel activo no processo de 

decisão, de selecção e aquisição de experiências turísticas. 
• Poderão também considerar o processo de consumo (incluindo o cross-selling) 

de componentes muito específicas da experiência turística. 
 

Singles - Jovens Independents: 
• Idade compreendida principalmente entre os 15 e 24 anos. 
• Podem subdividir-se em dois grupos, de acordo com o facto de terem ou não 

rendimentos próprios. 
• Mesmo os que não têm rendimentos próprios, assumirão um papel relevante e 

fundamental, influenciando a escolha de experiências turísticas individualmente 
ou em família. 

• O seu rendimento é dispendido principalmente em comida, roupa, livros, 
entretenimento e viagens. 

• Iniciam a experimentação de produtos e marcas que se recordam do seu tempo 
de criança, sendo uma etapa fundamental no desenvolvimento da fidelização a 
esses produtos e marcas. 

• Não serão exigentes em termos de níveis de serviço, encarando naturalmente o 
self-service e optando pelos formatos de negócio mais eficientes. 

• Tendencialmente, viajarão mais 
• Fortes utilizadores da tecnologia, onde as experiências virtuais (antes e após a 

viagem) assumem um papel relevante. 
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 DINKS (Doble Income No Kids): 
• Idade normalmente compreendida entre os 25 e 45 anos. 
• Casais sem filhos, em que ambos têm rendimentos. 
• São hard-workers, procuram produtos turísticos que estejam de acordo com as 

suas necessidades. Estão predispostos a pagar por isso. 
• São muito influenciados pelas marcas e a sua proposta de valor. 
• Com ambos os membros activos, a “conveniência” assume-se como um factor 

crítico influenciador do seu comportamento de compra. 
 
Famílias com Filhos: 

• Idade compreendida principalmente entre 35 e 54 anos. 
• São particularmente importantes porque, estão na fase da vida em que têm altos 

rendimentos. 
• Durante os próximos anos, os membros desta geração serão mais velhos e 

literados, comparando com os seus predecessores. 
• As suas preocupações com a envolvente política, social, económica e ambiental, 

em que vivem, reflectem-se profundamente nos produtos que compram e nas 
organizações que apoiam. 

• Será necessário ter em consideração as diferenças entre as duas sub-culturas: as 
famílias jovens e as famílias estabelecidas, relacionadas principalmente com o 
nível de rendimento médio e o grau de influência dos filhos na tomada de 
decisão e na vivência da experiência turística. 

• Serão substancialmente diferentes da anterior geração de “famílias”, 
representando um novo tipo de turista, que trabalha bastante e investe na procura 
da melhor forma para aproveitar os seus tempos livres. 

• Serão sensíveis à utilização do apelo à “nostalgia” na promoção turística  
 
Empty Nesters: 

• Idade compreendida principalmente entre 45 e 64 anos. 
• Aumento substancial do número de “empty nesters” – casais que vêm o seu 

poder de compra substancialmente reforçado, imediatamente após os seus filhos 
terem abandonado a habitação familiar. 

• Emergirão como um novo grupo de consumidores chave, detendo – segundo 
alguns estudos – um rendimento 50% superior à média. 

• A próxima geração será diferente da actual, principalmente devido à tendência 
para gastar mais. Este aumento do volume de consumo resultará do incremento 
dos rendimentos ponderado pelo planeamento duma reforma de qualidade com a 
vontade de se auto-recompensar por uma vida de trabalho. 

• Pretenderão gozar uma longa e luxuosa reforma, em que a saúde e a boa forma 
física são essenciais. Pretenderão produtos que contribuam para alcançar esses 
objectivos. 
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YAS (Young Active Seniors): 
• Idade entre 55 e 64. 
• Tem alguma necessidade de cuidados de saúde, mas são essencialmente 

saudáveis e activos, com necessidades muito semelhantes às de consumidores 
mais jovens. 

• Tendência por produtos e serviços personalizados para investir o seu tempo e 
dinheiro. 

• Valorização de serviços com contacto pessoal e incorporarão mais actividades 
sedentárias na sua experiência turística. 

• Devido às múltiplas e variadas experiências de consumo que experimentaram, 
são consumidores informados e com um elevado grau de exigência em relação à 
qualidade dos serviços que lhe são prestados. 

 
Seniores: 

• Idade superior a 65 anos. 
• Com a reforma, o tempo adicional disponível para lazer aumentará. Este grupo 

de consumidores terá assim tendência para gozar viagens e experiências 
turísticas mais longas e em destinos mais distantes. 

• Neste grupo de consumidores seniores, a idade cronológica é diferente da idade 
psicológica. Ou seja, nem todos os consumidores com 75 anos têm a mesma 
atitude, revelando diferenças significativas na aquisição e utilização de produtos 
e serviços turísticos. 

• O crescimento deste grupo demográfico é acompanhado pelo aumento da sua 
esperança e qualidade de vida. 

• Apesar do incremento da qualidade de vida, aumentarão as necessidades de 
cuidados de saúde, procurando produtos e serviços complementares à 
experiência turística, composta essencialmente por actividades sedentárias. 

 
Considerando a Europa como principal fonte de procura de Turismo para Portugal nas 
próximas décadas e tomando em consideração os diferentes grupos etários das 
estatísticas demográficas das Nações Unidas estima-se a seguinte evolução dos 
diferentes tipos de turista-consumidor.  
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Constata-se, assim, que é possível que em 2025 cerca de 35% dos turistas tenham mais 
de 55 anos (Seniors, Empty Nesters e YAS), contra 26% em 2000, e que se verifique 
uma redução do peso das famílias, quando consideradas em conjunto com os jovens, e a 
manutenção do peso significativo de DINKS (cerca de 27%).  
 

2000 

Jovens 
17% 

Singles Jovens
13%

DINKS 
31% 

Familias 
13% 

Empty  
Nesters+Yas 

11% 

Seniores 
15% 

2025
Jovens 

13% 

Singles Jovens
12% 

DINKS 
27% Familias

13%

Empty 
Nesters+Yas

13%

Seniores
22%

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

Fonte: Nações Unidas (Análise SaeR) 
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C. OS REQUISITOS NA ECONOMIA PORTUGUESA:  
 

C.1. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E PRODUTOS 
TURÍSTICOS 
 
C.1.1. Introdução 
 
A SaeR considera que fazer Turismo é viver experiências, reais ou imaginárias, dentro 
de um estilo de vida (“lifestyle”), também ele real ou imaginário, que cada vez é mais 
determinante e faz parte das preocupações das pessoas, numa sociedade moderna e 
evoluída. 
 
Um Produto Turístico é um agregado de recursos e eventos que, no seu conjunto, 
formam a solução (pacote) que permita a experiência vivida ou a viver pelo turista-
consumidor e que se pretende que seja única, credível, surpreendente, inesquecível e, 
por isso, de grande valor para quem a vive e pela qual está disponível para pagar. 
 
Turismo é, pois, uma constelação complexa de actividades, com características 
múltiplas, realizadas por agentes económicos com perfis também múltiplos, e 
organizadas para corresponder à satisfação do turista-consumidor final. 
 
O Mercado turístico, constituindo um local onde a Procura e a Oferta turística se 
encontram é, por isso, de uma elevada complexidade, já que quer a Procura, quer a 
Oferta são realidades cada vez mais fragmentadas, sofisticadas e complexas.  
 
Assim, a segmentação do mercado é determinante para que os diferentes agentes 
económicos e actores estratégicos estruturem e entendam o mercado, para lhe puderem 
corresponder de uma forma mais eficiente e eficaz. Sem esta segmentação o 
posicionamento estratégico de cada agente ou actor estratégico torna-se mais difícil e de 
muito menor valor acrescentado.   
 
Segmento de Mercado no Turismo, é, assim, um conjunto de experiências possíveis a 
proporcionar ao turista-consumidor, com características homogéneas, e que procuram 
corresponder a uma necessidade (motivação) específica (principal) desse turista-
consumidor. 
 
Não existem barreiras estanques entre segmentos. São as motivações do turista-
consumidor que determinam como se elabora a solução para a experiência final, 
podendo esta solução integrada resultar de produtos turísticos e segmentos turísticos 
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diferentes. Alguns produtos turísticos poderão estar englobados em mais do que um 
segmento, dependendo da motivação do consumidor. 
 
A SaeR, considerando a falta de uniformidade e consistência existente na classificação 
dos segmentos do mercado turístico, a nível nacional e internacional, e a necessidade de 
se criarem conceitos e definições aceites por todos os agentes e actores do Turismo, 
propõe a seguinte estruturação de segmentos de mercado para o Turismo em Portugal:  
  

 
- Sol & Praia 
- Turismo Residencial  
- Desporto  
- Turismo de Negócios 
- Turismo Urbano 
- Turismo Cultural 
- Turismo Rural 
- Eco-turismo e Natureza 
- Turismo Aventura 
- Turismo de Saúde 
- Turismo Espiritual/Religioso 
- Turismo Temático 
- Cruzeiros 

 
Esta estruturação tem por base os 10 segmentos considerados pela OMT “como os mais 
importantes e/ou dinâmicos”48 (Global Forecast and Profiler of Market Segments, - 
Tourism 2020 Vision 2001), aos quais a SaeR acrescentou e/ou enfatizou alguns 
segmentos considerados relevantes para Portugal, nomeadamente os de Turismo 
Residencial, Turismo de Saúde e Turismo Espiritual/Religioso.  
 
Foram igualmente alvo de tratamento diferenciado o segmento do Turismo Desportivo 
(na medida em que a OMT foca a sua análise no Ski e mergulho e como tal houve que 
adaptar o segmento ao caso concreto de Portugal, onde o golfe  e os desportos náuticos, 
por exemplo, assumem um papel mais relevante), e o do Turismo de Negócios, em que 
foi considerado uma versão mais abrangente do que a definida pela OMT. 
 
A caracterização e análise destes 13 segmentos são desenvolvidas de acordo com os 
seguintes tópicos: 
 

- Conceito (definição do segmento e tipologias de produtos) 
- Consumidores 
- Factores de Dimensão 
- Tendências 

                                                 
48 No período em que o Estudo se desenvolveu - 1995 a 1998 
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Atendendo a que os dez segmentos considerados mais importantes pela OMT estão já 
suficientemente caracterizados e analisados a nível internacional, optou-se por uma 
descrição mais sintética. 
 
No que respeita aos três segmentos autonomizados para o caso português e atendendo às 
lacunas de informação existente, optou-se por proceder a uma análise mais exaustiva da 
sua caracterização e sistematização.  
 
 
C.1.2. Sol & Praia 
 
Conceito 
 
O Segmento Sol&Praia compreende o turismo de lazer/descanso em resorts e hotéis e 
empreendimentos de praia e exclui os desportos/actividades aquáticas e subaquáticas 
(os quais estão integrados no segmento de Turismo de Desporto), ou seja, estamos 
perante uma noção de sol&praia, diferente de um conceito mais abrangente de sol&mar. 
 
Neste segmento são identificados pela OMT dois grandes tipos de mercados: um 
baseado num resort/hotel e outro em que o destino praia aparece inserido num circuito 
turístico. Este segundo tipo inclui segmentos especialistas, em que o determinante é o 
conjunto dos atributos do destino. 
 
Os sub-segmentos ‘all-inclusive resorts’ e ‘resorts para casamentos e lua-de-mel’ têm 
evidenciado um crescente dinamismo e popularidade. Os ‘all-inclusive resorts’ são 
produtos dirigidos sobretudo a casais e famílias. As 7 maiores cadeias mundiais de ‘all-
inclusive resorts’ operavam no final da década de noventa 169 resorts, com 45.000 
quartos e uma dimensão mínima de 150 quartos, sendo o maior o Club Med. Os resorts 
para ‘Casamentos e Lua-de-mel’ vieram responder a um mercado recente, com menos 
de 10 anos. Este mercado dos casamentos no estrangeiro tem evidenciado maior 
dinamismo na Europa, na América do Norte, na Austrália e no Japão. Na Europa 30% 
dos casamentos resultam em segundos casamentos de pelo menos uma das partes. 
 
Os boutique resort tourism têm pequenos volumes de turistas, mas de gasto médio 
elevado e com um potencial de mais 500 milhões de noites e 5 milhões de turistas 
(atingindo 5% do mercado turístico costeiro do Mediterrâneo). 
 
Assim, neste segmento, podemos tipificar os seguintes produtos, mais usados: 

- Praia incluída num circuito turístico, 
- Praia com base num resort, podendo subdividir-se em resorts localizados a 
curta-distância e em resort a longa-distância, 
- Praia num pacote de ‘all-inclusive resorts,’ 
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- Praia em resorts isolados, 
- Lua-de-mel num destino tropical ou exótico. 

 
Consumidores 
 
Como existem vários tipos de ‘all-inclusive resorts’ não há um turista-consumidor tipo 
deste produto e diferem conforme estejam em causa resorts localizados a curta distância 
e resorts a grande distância. No primeiro caso e, por exemplo, na Europa, os principais 
consumidores são famílias em que os pais têm entre 35 e 48 anos. No caso de ‘all-
inclusive resorts’ de longa-distância os principais consumidores são DINKS (double 
income no kids). Segundo a OMT, estamos perante a dicotomia ‘couples money no 
object’ (que escolhe Maldivas, Cancun ou Jamaica por exemplo) e ‘couples value for 
money’ (que vão para República Dominicana, Sri Lanka ou Goa). 
 
Relativamente aos resorts para lua-de-mel no estrangeiro, os principais consumidores 
são DINKS de 20 a 35 anos e casais entre os 35 e 55 anos, que apresentam um gasto 
médio triplo face aos gastos em férias e com estadias médias mais prolongadas (por 
exemplo, nos EUA é de 9 dias, face a uma estadia média de férias de 5 dias, e no Japão 
a lua-de-mel no estrangeiro é em média de 8 dias, face a 5 dias quando gozada no 
Japão). 
 
O peso da lua-de-mel no estrangeiro, no total dos casamentos, é de 68% nos EUA (com 
gastos em viagens de 4,5 milhares de milhões de dólares), 85% na Europa e de 98% no 
Japão. 
 
O preço de um pacote ‘all-inclusive resort’ de curta-distância pode, em certos casos, 
incluir bebidas, cigarros, e mesmo, óculos de sol. 
 
Factores de Dimensão 
 
De entre os dados disponíveis, constata-se que a região Mediterrânica, no final da 
década de 90 e segundo a OMT, registava 100 milhões de chegadas internacionais por 
ano (85% das quais em Espanha, Itália, Grécia, França e Turquia) representando cerca 
de 15% do total de chegadas mundiais. 
 
As estimativas da OMT para a procura europeia em 2010 são de 150 milhões de férias 
de praia no Mediterrânico e 25 milhões de férias de praia de longa-distância (i.e. uma 
viagem de férias de longa distância em cada seis férias de praia de curta-distância), 
comparada com cerca de 10 a 12 milhões de férias de praia de curta-distância, por ano, 
no final da década de 90, prevê-se, assim, um crescimento médio anual de 3%. 
 
Tendências 
 
A OMT apresenta as seguintes tendências de evolução deste segmento:  
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- Crescimentos mais expressivos dos destinos de longa distância (por saturação dos 
destinos de curta distância) e dos segmentos especialistas, como resorts isolados e 
resorts de lua-de-mel (em o que interessa é o conjunto dos atributos do destino, mas que 
por isso mesmo são destinos rapidamente substituíveis); 
- Os ‘resorts all-inclusive’ vão apostar na especialização para captar diferentes sectores 
do segmento (a descida dos preços de 1995 a 1998 gerou a abertura de novos mercados, 
depois disso esperam-se crescimentos, mas a menores taxas); 
- Na Europa, e sobretudo em Espanha, a OMT prevê, ainda, grande crescimento dos 
resorts de curta-distância; 
- Crescente procura de férias de praia combinadas com atracções especificas e outras 
actividades. 
 
 
C.1.3. Residencial 
 
Conceito 
 
No entender da SaeR o Turismo Residencial tem, na sua base, a opção (vinculação 
voluntária) do turista a um local de destino, o que o leva a adquirir uma segunda 
habitação ou mesmo terceira residência para férias, num país/região diferente da 
residência habitual da família e num sistema de propriedade que pode ir da propriedade 
plena a um período de timeshare ou mesmo uma fracção. 
 
Este segmento, ao nível das viagens internacionais, tem tido uma forte relação com a 
deslocação, durante uma parte do ano, dos reformados do Norte da Europa para países 
de climas mais amenos. 
 
Existem algumas definições de turismo residencial mais abrangentes, ao considerar que 
este segmento, por exemplo, também integra a imigração de pessoal internacional 
qualificado e a residência sub-urbana qualificada 49 e 50. No entanto, a SaeR considera 
que estas definições afastam-se do conceito de Turismo, nomeadamente, como definido 
pela OMT/ONU e pela União Europeia (i.e. considerar incluída a casa de férias como 
alojamento turístico, mas não abranger as estadias de residentes permanentes ou 
trabalhadores residentes). 
 
Esta actividade, com ligações estreitas com as actividades imobiliárias e que tem 
origens remotas, tem sido alavancada nas últimas décadas, por factores como a maior 
estabilidade económico-social, o envelhecimento crescente da população (que, no 
                                                 
49 Sérgio Palma Brito, RCI Portugal 
50 Uma das revistas de Marbella, ‘Essential Magazine’, numa edição de Setembro último realçava a seguinte 
afirmação de Campell Ferguson (Vice-President do RICS-Royal Institute of Chartered Surveyors in Spain): “Turismo 
residencial ocorre quando alguém gosta tanto de um destino que decide permanecer mais tempo e até mesmo viver e 
trabalhar lá permanentemente. Turismo residencial não é novo; a massificação das viagens e da ‘riqueza/poupanças’ é 
que é um factor relativamente recente”. 
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entanto, se mantém activa e com facilidade de deslocação), baixas taxas de juro, baixos 
custos de deslocações, entre outros.  
 
Assim, ligados a este segmento de Turismo Residencial aparecem sobretudo dois 
grandes tipos de produtos: a(s) casa(s) de féria(s), ou 2as residências,  e a(s) semana(s) 
de timeshare. 
 
Tomando por base os casos conhecidos, a Espanha é paradigmática. A título de exemplo 
e segundo os autores de “La estructura económica de los mercados turísticos”:  
- estima-se que mais de 60% do total de viagens dos espanhóis são de curta duração e 
para a segunda residência (quer sejam residências detidas pelo próprio, por familiares 
ou por amigos, ou sejam alugadas); 
- quase um terço das famílias espanholas têm acesso a este tipo de residência (com 
metade das famílias de Madrid a liderar o ranking, seguidas pela famílias do País Basco, 
Aragão e Astúrias); 
- essas deslocações ocorrem aos fins-de-semana e nos períodos de férias, ao longo de 
todo o ano, apresentando menor sazonalidade do que as outras viagens turísticas e 
menor sensibilidade aos ciclos económicos e a acontecimentos imprevistos. 
- as segundas residências em Espanha têm um grande impacto social e económico que 
deriva da sua contribuição para a sustentabilidade das zonas rurais e do seu papel 
integrador de diferentes gentes e culturas. 
  
Ainda pelos mesmos autores é referido que, dados de 2002 do Instituto de Estúdios 
Turísticos, de Espanha, indicam uma progressiva perda de importância do alojamento 
hoteleiro (ainda que 65% dos turistas estrangeiros que entraram em Espanha em 2002 
tenham utilizado essa forma de alojamento) a favor do alojamento numa casa de férias 
de propriedade ou timeshare do próprio, de familiares ou de amigos, ou numa casa 
alugada. Em 2002, quase 55% dos turistas nacionais espanhóis optaram por alojamento 
num casa de férias de propriedade ou timeshare do próprio, de familiares ou de amigos 
e 10% por alugar uma casa de férias. No caso dos estrangeiros que nesse ano fizeram 
turismo em Espanha, o peso desses dois modos de alojamento foi de, respectivamente, 
19% (quase 10 milhões de turistas) e 9,5%. É também referido que nesse ano mais de 
metade dos estrangeiros que fizeram turismo em Espanha fizeram-no sem contratar 
qualquer pacote turístico. 
 
A crescente importância do turismo residencial em Espanha também é evidenciada na 
comparação entre a evolução do número total de turistas que entraram em Espanha e da 
fatia desses turistas que se alojaram em residência própria, ou de amigos ou de 
familiares (“residências gratuitas”), nos últimos anos, – quase metade do aumento total 
de turistas que visitaram Espanha entre 1997 e 2003 (de 39,5 milhões para 52,4 
milhões) explica-se pelo aumento do número de turistas que se alojam em residências 
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gratuitas (nesse período esse universo aumentou de 5,2 milhões para mais de 10 
milhões)51. 
 
A análise do turismo residencial implica também o estudo da importância e evolução do 
produto timeshare, enquanto variante do turismo residencial que procura limitar alguns 
dos inconvenientes deste tipo de turismo, como o investimento elevado e as restrições à 
capacidade de viajar para outros locais/países. A compra de 2ª ou 3ª residência para 
férias e o timeshare têm assumido, para o segmento residencial, o carácter de produtos 
substitutos, estando o desenvolvimento do timeshare associado, na sua origem, a épocas 
de crise em que foi difícil vender segunda residência de férias. Em épocas de 
crescimento económico aumenta a tendência para a compra de casas de férias em 
detrimento do timeshare.  
 
De entre as várias definições apresentadas por diversos autores e entidades 
consideramos que a explicitada no livro ‘Investigación Y Estrategias Turísticas’ 
sintetiza bem as várias componentes que envolvem este conceito: “O direito de 
utilização ou desfrute de um período de férias, em cada ano, numa unidade de 
alojamento (como apartamento, estúdio, bungalow, casa, etc) num complexo turístico, 
dotado de vários serviços/infraestruturas, durante um determinado número de anos ou 
perpetuamente e com a possibilidade (em geral) de intercambio através de uma rede 
internacional de intercâmbios”. O timesharing é uma forma dos turistas comprarem com 
antecedência tempo de férias e destinos. No momento inicial o turista paga o ‘time slot’, 
que é a grande parte da despesa em timeshare, e depois, anualmente, suporta um custo 
de manutenção e administração desse slot. Isto permite ao turista fixar uma componente 
essencial dos custos com as férias e amortizá-la ao longo do tempo, ou seja, fica 
protegido face à desvalorização monetária provocada pela inflação e, através dos 
sistemas de intercâmbio consegue garantir, em geral, várias opções de localização das 
suas férias no espaço e no tempo. De facto, a opção de troca/intercâmbio é uma parte 
importante e complexa do produto timeshare, que lhe confere grande valor acrescentado 
e funciona como garante da manutenção da qualidade dos empreendimentos de 
timeshare. 
 
Dos 5.425 resorts de timeshare existentes em todo o mundo, estima-se que cerca de 
5.000 estarão afiliados numa rede internacional de intercâmbios. Na Europa, em 2001, 
dos 1.452 resorts existentes só 19,4% não ofereciam alguma forma de afiliação a 
sistemas de intercâmbio, estando Portugal, a par da Áustria e Espanha Continental e 
Baleares, no grupo de países com menores taxas de afiliação em sistemas de troca ou de 
pontos (em parte devido ao desenvolvimento precoce de resorts de timeshare em 
Portugal e em Espanha, antes da criação da empresa RCI em 1974). Existem duas 
grandes empresas mundiais de intercâmbio: a RCI (Resort Condominiums), com sede 
em Indianápolis e cerca de 75% do mercado, e a II (Interval International), com base 
em Miami.  

                                                 
51 Edição impressa do diário ‘El Periódico’ (www.elperiodico.es) 
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Actualmente, alguns dos grandes grupos hoteleiros têm divisões de timeshare, gerindo 
complexos hoteleiros que foram adaptados a este fim ou projectos que foram 
construídos de raiz para timeshare e oferecendo, assim, mais serviços e obtendo 
economias de escala nas operações ao compartilhar as instalações comuns com as dos 
hotéis.   
 
Sublinhe-se, no entanto, que o timeshare é um conceito que ao mesmo tempo que 
conseguiu granjear grande popularidade, também tem associado a si, em especial, na 
Europa, uma má reputação, levando, assim, à intervenção da União Europeia: o 
Parlamento Europeu (PE) aprovou em Outubro de 1994 uma Directiva Europeia 
(94/47/EC do PE e do Conselho) com o objectivo de proteger os compradores em 
determinados aspectos dos contratos de compra do direito de uso de propriedades 
imobiliárias na base do timeshare e que obrigava os Estados Membros (EM) a 
implementar alterações às legislações nacionais até 29 de Abril de 2007.  
 
A nova legislação, para além de proteger os consumidores de timeshare, poderá estar a 
contribuir para o lançamento do timeshare por multinacionais do sector na Europa, 
como, por exemplo, a Marriott International Inc., que, anteriormente, encarava a Europa 
como um mercado de risco. 
 
Factores de Dimensão 
 
Ao nível das segundas residências, os autores de “La estructura económica de los 
mercados turísticos” posicionam a Espanha no segundo lugar do ranking mundial de 
turismo residencial, logo a seguir aos EUA, estimando que esse negócio envolva 
anualmente 22 mil milhões de euros e que represente cerca de 16% do stock total de 
habitações, sendo por isso um elemento diferenciador do mercado imobiliário espanhol 
quando comparado com o resto da Europa, e é originado, em grande parte, pela procura 
de residentes no estrangeiro. Estima-se que o número total das segundas residências em 
Espanha ultrapasse os 3,3 milhões (face a 2,3 milhões nos princípios da década de 90 e 
a 2 milhões nos princípios da década de 80) e que se localizem sobretudo nas zonas 
costeiras e insulares.  
 
Relativamente ao número de casas de férias detidas por estrangeiros em Espanha 
estima-se que poderá atingir 1,5 milhões, face a 2,5 milhões em França e entre 60 a 70 
mil, em Portugal52.  
 
As estimativas de número de segundas residências vendidas por ano nos dois principais 
mercados de destino a nível mundial são: 
-  nos EUA: 356 mil casas de férias em 2001, face a 264 mil em 1991, com um preço 

médio de 127 mil dólares (segundo a National Association of Realtors)53; 
                                                 
52 André Jordan em entrevista ao seminário Vida Económica, em Agosto de 2003 
53 www.helleniccomserve.com. 
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-  em Espanha: 90 mil casas com um valor de 5,7 mil milhões de Euros em 2002, um 
aumento de 16% face a 2001 (estimativas apresentadas no site www.andalucia.com); 
30 a 40 mil dessas casas terão sido vendidas a pessoas oriundas do Reino Unido, 
segundo agentes internacionais de imobiliário em Espanha54. 

 
Mesmo com o nível de oferta disponível em Espanha, o Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria prevê que em 2004 se atinja, nesse país, um aumento dos preços das casas de 
férias compradas por estrangeiros de 17%, que compara com taxas médias de 
crescimento anual de preços de 15% e aumento do investimento em imobiliário de lazer 
por estrangeiros entre 20% a 25% ao ano, desde 199855. 
 
Contudo o mercado de turismo residencial na Europa, que se espera que venha a 
beneficiar fortemente com a aproximação da geração ‘baby boomers’56 à idade de 
reforma, poderá também vir a sofrer, globalmente, alterações com a crescente 
concorrência, pelo preço, de destinos emergentes, como os de Leste57.  
 
De facto, estando este segmento na Europa muito ligado na sua génese aos movimentos 
migratórios de reformados dos países frios da Europa do Norte, como Alemanha, 
Inglaterra, Holanda, Suécia, Noruega e Bélgica para países de climas mais amenos onde 
as suas reformas lhe permitem adquirir uma casa de férias de qualidade numa área com 
actividades de lazer, o seu futuro vai ficar também condicionado pelas alterações que 
esses fluxos virem a registar com o alargamento da UE. A este respeito Campell 
Ferguson terá referido na Conferência da Feira Internacional de Imobiliário e de 
Turismo Residendial de Almeria (SIAL 2004 - Espanha)58 que “segundo um estudo da 
UE sobre o Alargamento Europeu as presentes diferenças Norte-Sul serão substituídas 
pelas diferenças Oeste-Leste no alargamento europeu; Espanha deixará de ser um 
destino de férias relativamente barato dentro da UE. Passará a ser mais atractivo ir para 
Leste. Quando existirem as infraestruturas, as pessoas irão”.     
 
Estimativas de evolução nos próximos anos do produto de 2ª ou 3ª residência para férias 
detidas por estrangeiros são difíceis de obter. A título exemplificativo do potencial e da 
importância futura deste produto, nomeadamente de impacto directo e/ou indirecto 
desse investimento no PIB, na região europeia, referia-se que: 
-  A Alliance Leicester International num estudo de sua autoria59 prevê que a saída de 

reformados ingleses para países com climas mais amenos em 2020 venha a criar um 
mercado global de bens e serviços superior a 100 mil milhões de libras e que a 
proporção de ingleses reformados que vão viver no estrangeiro possa atingir um 

                                                 
54 www.helleniccomserve.com. 
55 Finantial Times de 2 de Outubro de 2004. 
56  Estimativas apontam para que a geração nascida entre 1946 e 1954 envolva mais de 50 milhões de pessoas.  
57  Actualmente mercados emergentes, com custos baixos, como a Bulgária, o Egipto, a Turquia, a Tunísia e a 
Croácia em conjunto recebem já 37 milhões de turistas, face a 13 milhões há 5 anos atrás (segundo o ‘El Pais’ de 3 de 
Outubro de 2004).  
58 ‘Essential Magazine’, edição de Setembro de 2004. 
59 Estudo mencionado no Financial Times, em Janeiro de 2004. 
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quinto (calculando que nos próximos 10 anos a saída de ingleses com mais de 50 
anos possa atingir 2,3 milhões).   

-  Num estudo realizado pelo Advanced Management Services Group foi previsto que, 
nos próximos 5 anos, mais de 800 mil europeus comprarão casas em Espanha, nas 
zonas costeiras e nas ilhas60. 

-  O empresário André Jordan considera que “o mercado dos proprietários estrangeiros 
poderia gerar 7,5 mil milhões de euros por ano ao País, com base numa previsão de 
vendas anuais de 30 mil unidades, a um preço médio de 250 mil euros”61.   
Comparando com Espanha, em termos relativos, “Portugal teria (poderia ter) cerca de 
300 mil proprietários estrangeiros, mas tem apenas 40 mil”.  

 
Ao nível do produto timeshare e da sua importância no turismo, o autor do capítulo 
sobre o timeshare no livro ‘Investigación Y Estrategias Turísticas’62 aponta para um 
valor de cerca de 8 milhões de turistas que em 2002 terão passado férias em resorts de 
timeshare espalhados pelo mundo inteiro, dos quais 1,5 milhões em resorts espanhóis.  
 
Ao nível mundial, os EUA são o principal país receptor do turismo de timeshare, 
seguido pela Espanha, que lidera a Europa. Por regiões, dados da OTE – Organization 
for Timesharein Europe de 1997 evidenciavam uma quota de mercado dos EUA de 35% 
do total de complexos existentes a nível mundial, secundado pela Europa com uma 
quota de 31,5%. Em termos de mercados emissores as duas regiões mantinham as suas 
posições no ranking mundial, com quotas de, respectivamente, 47% e 27%.  
 
Em termos de vendas anuais mundiais este sector atingiu em 2002 9,4 mil milhões de 
dólares (face a 8,6 mil milhões em 2001, 7,7 em 2000 e 6,13 mil milhões em 1998). Em 
2001 foram vendidos 870 mil intervalos/semanas de timeshare (que compara com 780 
mil em 2000 e 710 mil em 1998). Na Europa, em 2001, as vendas anuais geradas por 
621 organizações ligadas ao sector ascenderam a 2.385,6 milhões de euros. 
 
Segundo o ‘Resort Timesharing Worlwide: 2003 Edition Summary Report’ de Ragatz 
Associates, unidade de negócios da RCI mencionado no site da OTE, o timeshare a 
nível mundial em 2002 caracterizou-se ainda pelos seguintes elementos:  
-  6,7 milhões de famílias detinham a propriedade de 10,7 milhões de semanas de 

timeshar; 
-  Existiam 5.425 resorts de timeshare, dos quais 25% situados na Europa; 
-  31% dos resorts localizavam-se na América do Norte, 16% na América Latina (com 

o México a liderar a região com uma quota de 40% desse mercado regional), 14% 
nos mercados emergentes asiáticos (liderados pelo Japão e com destaque para a 
Tailândia e a Índia); 

-  Esses resorts representavam 325 mil unidades de alojamento. 

                                                 
60 Em ‘Marbella Property in 2004: a Market Report, por Christopher Clover, da agência imobiliária de Marbella 
‘Panorama’. 
61 Suplemento ‘Mercado Imobiliário’ de 11 de Fevereiro de 2004. 
62 Carlos Vogeler Ruiz – Director General de RCI España, em “Investigación y Estrategias Turísticas”. 



 

SaeR Abril - 2005 - 93 

 
Em 2001 os desenvolvimentos de timeshare localizavam-se em 93 países e os 
proprietários viviam em 190 países. A ARDA-American Resort Development 
Association (associação que representa mais de 90% das empresas do sector nos EUA) 
estimava que de 1980 a 1999 tenham sido vendidos 6,7 milhões de timeshares 
envolvendo um total de 40 mil milhões de dólares.  
 
Dados da OTE de 2001, permitem completar a caracterização do timeshare na Europa: 
-  O timeshare europeu era detido por 1,4 milhões de famílias e registou um total de 60 

a 70 milhões de noites (i.e. 4% do número de noites registadas em 1999 nos hotéis 
europeus);  

-  Existiam 1.452 resorts em 25 países europeus, compreendendo 83.026 unidades de 
alojamento; 

-  Um resort em média detinha 57 unidades de alojamento (mas existe uma grande 
variedade de resorts na Europa) 

-  Este sector empregava quase 40 mil pessoas. 
 
 

Nº de resorts 
de timeshare

Quota do 
mercado 

europeu (%)
Espanha 512 35,3

Espanha Continental & Baleares* 315 21,7
Canárias 195 13,4

Itália 186 12,8
França 142 9,8
Reino Unido 129 8,9
Portugal 124 8,5
Outros países europeus 359 24,7
Total EUROPA 1452 100,0
Fonte: ‘The European Timeshare Industry in 2001’ da OTE

Repartição dos resorts europeus pelos cinco maiores destinos:

Nota: * Só inc lui as princ ipais regiões  
 
 
O Quadro evidencia a liderança destacada da Espanha enquanto mercado de destino, a 
importante posição de Portugal (com a sua quota de 8,5% do mercado europeu é um dos 
cinco maiores destinos europeus de timeshare) e a concentração do mercado europeu 
(em conjunto os cinco principais países de destino representam mais de 75% do total 
dos resorts europeus).  
 
O desenvolvimento do timeshare em Portugal foi bastante precoce, sendo até essa uma 
das explicações apresentadas no estudo supra mencionado da OTE para a elevada taxa 
de não afiliação dos resorts portugueses a sistemas de intercâmbio (26,6%), cujo o 
grande desenvolvimento na Europa terá sido posterior. 
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Outros dados caracterizadores do timeshare em Portugal em 2001: 
-  Mais de 92 mil famílias eram proprietárias de semanas de férias em unidades de 

alojamento nos 124 resorts existentes em Portugal, das quais cerca 40% eram 
oriundas do Reino Unido, 30% são famílias portuguesas e 10% alemãs; 

-  Os resorts portugueses ofereciam 7.654 unidades de alojamento, o que significa que 
o tamanho médio desses resorts era de 62 unidades;  

-  A maior parte dos complexos de timeshare são resorts de Sol & praia e evidenciam 
uma elevada incidência de unidades de alojamento tipo estúdio ou de 1 quarto; 

-  Em termos de custos médios de manutenção dados publicados no estudo da OTE 
‘The European Timeshare Industry in 2001’ evidenciam a competitividade de 
Portugal quando comparado com três dos outros principais destinos europeus de 
timeshare em unidades com capacidade até 2 quartos (inclusive), só sendo 
ultrapassado pela Itália neste último tipo de unidade de timeshare (note-se que a OTE 
não explicita dados para a França). 

 
Em termos de mercados emissores, quase um terço dos proprietários de resorts 
europeus de timeshare são residentes no Reino Unido; em conjunto com os alemães 
representam mais de 50% dos proprietários de timeshare europeu.  
 
Também se verifica uma elevada incidência da propriedade do timesharing detido por 
residentes no próprio país, em países como em Portugal, Espanha (sobretudo de Sol & 
Praia) e na Escandinávia (de desporto), ainda que, por exemplo, a aquisição de 
timeshare localizado em Espanha por espanhóis só se tenha intensificado nos anos 90. 
 
Em termos de perspectivas de evolução do sector, a OTE refere que analistas do 
mercado prevêem que o timeshare continue a crescer a taxas anuais de 7% a 10% até 
2010, ou seja, cerca do dobro do projectado para o mercado global de viagens e turismo, 
(ainda que signifique o abrandamento do ritmo de crescimento verificado nos princípios 
dos anos 90). As taxas de penetração ainda se mantêm muito baixas em todos os países, 
o que pode significar grande potencial para futuros crescimentos (mesmo nos EUA só 
3% das famílias detêm timeshares). Os factores que são apontados como propiciadores 
a tal evolução são: 
-  Crescente qualidade do produto timeshare; 
-  Elevada sofisticação do sistema de reservas e de gestão de rentabilidades dos 

sistemas de intercâmbio e; 
-  Aumento da flexibilidade das condições de utilização.  
 
Na Europa prevê-se ainda que os projectos e os planos em curso de desenvolvimento de 
novas unidades de alojamento e novos resorts venham a aumentar o stock de unidades 
de timeshare em pelo menos 9% até 2010.  
 
 
 



 

SaeR Abril - 2005 - 95 

Consumidores 
 
Neste tipo de segmento e, em especial, de 2ª/3ª residência há um vínculo ao local de 
destino e, no caso específico do timeshare, há quase a garantia da ocupação da unidade 
de alojamento pelo detentor daquela fracção de timeshare ou outro proprietário de 
timeshare com quem ele trocou ao abrigo de um dos sistemas internacionais de 
intercâmbio. Em geral, este tipo de turismo é praticado por um consumidor com elevado 
nível social, cultural e de rendimento. 
 
O empresário luso-brasileiro André Jordan, que foi responsável pela criação das marcas 
‘Quinta do Lago’ e ‘Belas Campo Clube’ e foi presidente da empresa que gere 
Vilamoura, numa entrevista ao seminário Vida Económica, em Agosto de 2003, referiu 
que “(…) O nosso cliente (de imobiliário de lazer) é relativamente sofisticado, gosta de 
tranquilidade, bom ambiente, comer bem, ter sossego e segurança. Nesse sentido acho 
que o caminho é a qualidade (…). Somos um nicho de mercado e quanto mais 
qualificarmos esse nicho, melhores serviços vamos ter e mais valor acrescentado vamos 
criar”. Realçava também que o imobiliário de lazer “é um investimento virtuoso” 
porque os proprietários vivem em Portugal (alguns só uma parte do ano) “e não 
trabalham, mas pagam impostos, empregam gente e consomem”.  
 
Quanto ao turista-consumidor de timeshare, estima-se que gasta em média mais 20% do 
que o turista que viaja com um pacote turístico63, uma vez que como já não tem de ter 
em conta, no momento, os custos do alojamento, pois já os assumiu no momento inicial 
de aquisição do timeshare, pode gastar mais no destino. Embora, em geral, o 
proprietário de timeshare apresente um perfil de rendimentos médios/altos, de meia 
idade e casado, a grande diversidade de produtos faz com que o timeshare se adeqúe a 
uma grande variedade de tipo de consumidores. Por exemplo, o rendimento mediano de 
uma família compradora de timeshare em alguns países em desenvolvimento é de 35 
mil dólares enquanto que para compradores de timeshare nas Caraíbas é de 90 mil. 
Dados da Ragatz Associates mencionados no site da OTE evidenciavam ainda que a 
Itália atrai a maior quota de pessoas não casadas e a América Latina a maior quota de 
pessoas com filhos. 
 
Ainda segundo a OTE o perfil do proprietário de timeshare varia muito com o país de 
residência: em geral, pelo menos mais de metade dos proprietários oriundos do Reino 
Unido, da França e da Suécia têm idades superiores a 50 anos, sendo 
predominantemente ‘Empty Nesters’ em que os filhos já saíram de casa. Os espanhóis 
detentores de timeshare têm, em média, entre 30 e 49 anos e dois filhos. 
  
O preço médio mundial de um slot de timeshare de uma semana é de 8.334 dólares, 
segundo a ARDA, embora os preços variem muito entre resorts, ao longo do ano e 
conforme a dimensão das unidades. Na Europa, segundo a OTE (Organisation for 

                                                 
63 ORTEGA, Enrique, Coord., ‘Investigation y Estrategias Turísticas’, Thomson Editores Spain, 2003  
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Timeshare in Europe) os preços médios em 2000 oscilavam entre um mínimo de 3.361 
euros (para estúdios) e um máximo de 57.429 (para unidades com 3 quartos). 
 
Os custos médios de manutenção também variam muito entre os vários tipos de 
unidades. Para o conjunto da Europa os custos médios de manutenção oscilavam em 
2001 entre 162,3 euros por um estúdio e 368,6 euros por uma unidade de alojamento 
com 3 quartos; para as categorias intermédias com 1 e 2 quartos, os custos médios 
foram de, respectivamente, 217,8 euros e 298,6 euros. 
 
Tendências 
 
Num contexto de consumidores cada vez mais exigentes, as grandes tendências de 
evolução dos mercados espelham a necessidade de oferta de produtos com maior 
qualidade e sofisticação e assiste-se a um crescente entrosamento dos produtos de forma 
a melhor satisfazer as necessidades dos turistas (por exemplo, a componente residencial 
de elevada qualidade é cada vez mais frequente em resorts turísticos, o timeshare 
aparece cada vez mais integrado em aparthoteis e em resorts; etc..). 
 
O turismo residencial está muito ligado a actividades imobiliárias. Em termos de 
projectos imobiliários é clara uma tendência para uma oferta integrada da residência 
com outras infraestruturas, como hotéis de qualidade, spa’s, campos de golfe, etc… ou 
seja, a integração do imobiliário com outros produtos que o possam alavancar. Aliás, o 
futuro do imobiliário de lazer poderá passar cada vez mais por desenvolvimentos 
imobiliários baseados no conceito de ‘mixed used resorts’64, com um hotel como 
âncora, casas de férias (apartamentos ou vilas) que são vendidas em propriedade plena 
ou exploradas em timeshare ou fracções, infraestrururas de serviços e complexos de 
lazer/bem estar; muitas vezes esses ‘mixed used resorts’ também procuram posicionar-
se como um destino residencial de qualidade para reformados e, mesmo, para activos 
internacionais qualificados – resorts de férias e residencial de qualidade, com uma 
ocupação efectiva durante os 12 meses do ano. A maior parte desses destinos turísticos 
integrados de qualidade baseiam-se em ‘masterplans’ que procuram garantir um 
desenvolvimento equilibrado das multicomponentes desses resorts, de forma a 
corresponder às necessidades e expectativas dos ‘multitargets’. 
 
Estando este segmento muito ligado à aquisição de casas de férias por reformados (que 
muitas vezes se transformam em 1ª residência), é previsível que os desenvolvimentos 
imobiliários turísticos venham a incluir produtos específicos para reformados, à 
semelhança do que acontece em mercados com os EUA, nomeadamente em alguns 
estados do sul, como Florida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Califórnia, embora 
numa lógica de replicar as verdadeiras comunidades e não de limitar esses projectos 
imobiliários a comunidades só de reformados.   
 

                                                 
64 Sérgio Palma Brito, RCI Portugal 
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Nos EUA existem vários tipos de infraestruturas/comunidades de pré-reformados e 
reformados, localizados em lugares aprazíveis com equipamentos de lazer como campos 
de golfe e ténis, marinas, country clubs, circuitos para caminhadas e para bicicleta, 
piscinas, ginásios, entre outros, e que incluem serviços que dependem do grau de 
independência das pessoas, e que podem ir desde a gestão e manutenção dos 
espaços/equipamentos comuns e da segurança (“Active Adult Communities” ou 
“Independent Living Communities”) até cuidados de saúde básicos, de recuperação e 
reabilitação (“Assisted Living Communities” ou “Nursing Care Facilities”). Um 
produto/conceito intermédio em grande crescimento são as CCRC - Continuing Care 
Retirement Communities (ou Life Care Communities) – comunidades de cuidados 
assistidos para reformados, que disponibilizam um conjunto de serviços e cuidados de 
saúde e diferentes modalidades de alojamento, que variam ao longo das suas vidas, 
conforme as suas necessidades, com garantia contratual. 
 
Ao nível do timeshare assiste-se a uma fase de concentrações e consolidações e à 
procura de maior respeitabilidade/credibilidade, uma vez alteradas as regulamentações 
na Europa que obrigam os promotores de timeshare a práticas mais rigorosas e 
transparentes. Essa evolução está a traduzir-se, do lado da oferta, em esforços de 
especialização (os maiores operadores estão a procurar segmentar segundo o cliente 
alvo, oferecendo produtos distintos com diferentes níveis de qualidade) e de 
optimização operacional (replicar na Europa práticas, bem sucedidas nas Caraíbas, de 
exploração conjunta de hotel e timeshare).  
 
A procura tem induzido ao aparecimento de novos produtos como: 

• Os clubes de pontos (que funcionam como moeda na reserva de períodos de 
tempo e localizações à sua escolha dentro do sistema e podem ser aplicados em 
férias de menos de 7 dias ou em produtos de viagens como voos, rent-a-car, 
cruzeiros ou programas de golfe),  

• As propriedades fraccionadas (fracções ou períodos, em geral, de um mês, que 
permitem a aquisição partilhada de um apartamento de alta qualidade/elevado 
preço, que funciona como residência privada de clientes de elevados níveis de 
rendimento; grandes empresas como o Ritz-Carlton, Four Seasons, Disney e 
Marriott  ao disporem de resorts a nível mundial permitem aos aderentes dessa 
modalidade trocarem de destinos),  

• O timeshare urbano (de grande qualidade para compradores da classe alta e 
sofisticados),  

• Os ‘narrow boats’ nos canais (nicho com grande adesão no Reino Unido) e  
• Pack holidays (produto, em geral, com uma duração/validade inferior a 3 anos e 

que está entre um pacote turístico tradicional e o timeshare, podendo assumir a 
forma, por exemplo, de intervalos inferiores a 7 dias, pacotes de experimentação 
ou pacotes de pontos transformáveis em períodos de férias nos resorts).   
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Note-se que alguns destes produtos não estão contemplados pelo âmbito da Directiva 
Europeia do Timeshare de 1994, mas os operadores procuram oferecer as mesmas 
garantias, aos consumidores, que essa directiva confere ao timeshare original. 
 
 
C.1.4. Turismo de Desporto 
 
Conceito 
 
Turismo de Desporto é definido pela OMT como a participação activa ou passiva (como 
espectador) em desporto competitivo ou recreativo. O desporto é a motivação principal 
para a deslocação e o destino é escolhido pelas suas qualidades intrínsecas para a prática 
do desporto, embora o elemento turístico possa estar incluído e reforçar a experiência. 
Este segmento inclui os seguintes tipos de desporto e produtos:  
 
-  Golfe,  
-  Desportos náuticos,  
-  Caminhada, treking, biking,  
-  Ténis e outros desportos passivos de bola, 
-  Caça e Pesca, 
-  Desportos aquáticos/subaquáticos (mergulho e outras actividades aquáticas, como 

surf, viagens em submarinos, etc.) 
-  Desportos de Inverno (sobretudo esqui, mas também ‘snowboard’, …). 
 
A OMT desenvolveu a análise do Turismo de Desporto centrada nos desportos de 
Inverno e no Mergulho, embora considere que o golfe é igualmente um dos desportos 
recreativos mais comuns e com forte ligação ao Turismo.  
 
No entender da SaeR, o golfe e, também, os desportos náuticos justificam uma atenção 
especial, dado, no caso do golfe, a sua crescente importância para Portugal e, no caso 
dos desportos náuticos, as potencialidades do país (dada a excelente posição geográfica 
e as condições de mar e vento de Portugal face ao resto da Europa).  
 
No caso particular dos desportos náuticos, e não obstante incluírem a ‘navegação de 
recreio a motor’ e o windsurf65, a SaeR concentra a sua análise na Vela de 
Lazer/Recreio (essencialmente, ‘férias de barco’ e desporto amador) e na Vela de 
Desporto profissionalizado e semi-profissionalizado (em especial, por um lado, provas 
internacionais de ‘vela ligeira’ e, por outro, regatas e grandes prémios de vela), pela sua 
importância intrínseca. 
 
 
                                                 
65 A este respeito o site ‘www.scotexchange.net’ define turismo naútico como “todas as férias que envolvem um 
período de tempo significativo num barco, geralmente iates, powerboats, dinghies e motorboats (cruzeiros oceânicos 
não estão incluídos). Também inclui “windsurf, water-skiing e canoagem”. 
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Factores de Dimensão 
 
Embora pouco interessante para Portugal, mas reveladoras da importância do segmento 
do desporto, ao nível dos Desportos de Inverno, é curioso referir que as estimativas 
mundiais da OMT, no final da década de 90, eram as seguintes: 
 

• 25 milhões de esquiadores (dos quais 11 milhões dos EUA, 4 milhões 
canadianos, 8 milhões europeus),  

• 10 milhões de praticantes de ‘snowboard’ (dos quais 4 milhões dos EUA) e 
esqui de fundo (dos quais 3 milhões oriundos dos EUA).  

 
Em 1998 as chegadas a resorts de esqui nos EUA, por exemplo, ascenderam a 54,1 
milhões. 
 
Já no que respeita a desportos aquáticos, ao nível do Mergulho, por exemplo, a OMT 
refere a estimativa da existência, no final dos anos 90, de 6 milhões de mergulhadores 
certificados, oriundos sobretudo da Europa (2,2 milhões), dos EUA e da Austrália; a 
indústria de mergulho ao nível mundial envolvia 4 a 6 milhares de milhões de dólares.  
 
As estimativas para 2000 e 2005 eram de, respectivamente, 7 e 10 milhões de 
mergulhadores, com 2 e 3 milhões, respectivamente, a tirar algum tipo de férias de 
mergulho. O mercado asiático está em grande crescimento, ainda que partindo de uma 
base muito diminuta.   
 
As viagens de submarinos em 1998 envolviam, segundo a OMT, mais de 3 milhões de 
turistas e o surf mais de 5 milhões no final da década de 1990. 
 
Relativamente aos desportos náuticos, como a Vela (que não são aprofundados pela 
OMT), refira-se que os montantes financeiros implicados, ainda que envolvam poucos 
praticantes, tornam pertinente o conhecimento dos fluxos internacionais gerados por 
este tipo de turismo, nas suas várias componentes: 
 
-  a participação em provas internacionais, muitas vezes, obriga a estadias prolongadas 

dos velejadores e das equipas de apoio e/ou familiares,  
-  determinados eventos originam afluxos adicionais de turistas (espectadores) aos 

locais de partida e/ou chegada desses eventos, que se caracterizam por ambientes 
festivos66  

-  as ‘férias de barco’ (‘boating holidays’, que incluem os yatch charters), em geral, 
implicam paragens em marinas ou ancoradouros durante dois terços do tempo, pelo 
que também geram estadias em hotéis e gastos em restaurantes e em lojas, bem como 
em outros produtos turísticos, para além de gastos em manutenção.  

                                                 
66 Os locais de chegada só atraem um número significativo de espectadores no caso de Regatas de distâncias curtas e 
quando envolvem barcos da mesma categoria.  
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O Desporto de Competição – profissionalizado ou semi-profissionalizado – é praticado 
ao nível da vela ligeira (em embarcações abertas, sem autonomia) e ao nível das 
embarcações de maior porte, denominada nos meios náuticos como ‘vela de cruzeiro’ 
(quillard) - neste último caso as regatas e os grandes prémios ocupam lugar de destaque. 
 
A título ilustrativo, refira-se que as provas de Vela dos Jogos Olímpicos são de ‘vela 
ligeira’ e windsurf e que a Federação Internacional de Vela (ISAF), que representa 
mundialmente essas duas modalidades de desporto, conta actualmente com 121 
Estados-membros, abrangendo mais de meio milhão de velejadores em todo o mundo. 
 
Em 2007, Portugal irá organizar, sob a égide da ISAF, o Campeonato do Mundo das 
Classes Olímpicas de Vela, com um orçamento da ordem dos oito milhões de euros. 
Prevê-se que o impacto económico da prova duplique o alcançado em Cádis, cidade 
organizadora do último Campeonato do Mundo de Vela, arrecadando Portugal cerca de 
50 milhões de euros de receitas67. O evento vai trazer para Portugal cerca de oito mil 
turistas e a Marina de Cascais vai ser alvo de um investimento de seis milhões de 
euros68. 
 
O Campeonato do Mundo das Classes Olímpicas é a mais importante das fases de 
qualificação para os Jogos Olímpicos. Acresce ainda, como motivo de interesse para 
esta próxima edição, o facto de ser o ano do centenário da ISAF, pretendendo este 
organismo regulador do desporto da Vela a nível mundial, aproveitar este evento para as 
comemorações daquela efeméride.  
 
Nesta edição, prevê-se a participação de cerca de 1.000 embarcações, tripulados por 
mais de 1.500 velejadores de 70 países, distribuídos por 11 classes de barcos distintas, 
entre masculinos e femininos. Na sua organização estão envolvidas mais de 500 
pessoas, que irão utilizar perto de 200 barcos.69 
 
Segundo declarações de Patrick Monteiro de Barros, há ainda um outro aspecto 
importante que pode fazer aumentar as receitas turísticas ligadas ao evento. É que 
alguns dos participantes no campeonato poderão permanecer em Portugal por muito 
mais tempo do que o da duração do campeonato. Porque esta é uma prova de selecção 
para 75% dos lugares nos jogos olímpicos70. 
 
Fora da região de Lisboa, no Algarve, e ainda ao nível de exemplos de eventos de vela 
ligeira, o Clube Internacional da Marina de Vilamoura, organiza anualmente na semana 
do Carnaval71, o Torneio Internacional de Vela do Carnaval, considerado como um dos 

                                                 
67 Em “Impacto de 50 milhões de euros”, no Diário de Notícias, 30 de Agosto de 2004. 
68 Idem. 
69Em “www.portugal.gov.pt”. 
70 Em “Impacto de 50 milhões de euros”, no Diário de Notícias, 30 de Agosto de 2004. 
71 Em “www.carnivalregatta.com” 
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grandes eventos de vela ligeira que se realiza em Portugal, quer em número de 
participantes, quer em número de embarcações. É também a prova que concentra o 
maior número de valores. A organização desta prova movimenta cerca de 200 pessoas 
ao nível da organização, 40 embarcações de apoio à prova, e o seu orçamento no 
formato actual atingiu os 75 mil euros, em 2004. No total das regatas, estiveram 
presentes cerca de 600 barcos e 800 velejadores de 6 países (Portugal, Espanha, Suécia, 
Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha), o que expressa bem a dimensão da prova, 
que conta nas classes olímpicas, para o Ranking da ISAF. 
 
Ao nível da vela em embarcações de maior porte (quillard), sublinhe-se que as regatas 
internacionais mais importantes começam no Norte da Europa e vão para o 
Mediterrâneo ou têm origem nos EUA e dirigem-se para a Europa (do Norte e 
Mediterrânica), entre Abril a Outubro de cada ano. A este respeito vários agentes do 
sector constatam o facto de Portugal não estar a potenciar a sua excelente posição 
geográfica e as suas condições climatéricas favoráveis à vela, nomeadamente para 
treinos de vela de alta competição durante o Inverno72, do mesmo modo que não está a 
potenciar a sua excelente posição geográfica para captar o fluxo de embarcações de 
Lazer/Recreio que passam em trânsito, calculando-se em mais de 5 mil73. 
 
Atendendo às dificuldades de recolha de informação fidedigna relativa a fluxos 
internacionais de turistas de Vela, nas duas componentes de Lazer/Recreio e de 
Desporto de alta competição, e a título meramente exemplificativo, a SaeR explicitará 
alguns exemplos de eventos internacionais da modalidade. 
 
Tomemos o caso da America’s Cup, a mais antiga regata da mundo, ainda que seja um 
campeonato à parte e inigualável pela sua tecnologia e grandiosidade. É um evento 
desportivo de importância próxima à dos Jogos Olímpicos ou à do Campeonato 
Mundial de Futebol. É o quarto maior evento mundial. É “suportada” por entidades 
“milionárias”74, corresponde a elevadíssimos padrões tecnológicos de high-tech e 
arrasta consigo uma “corte” de elevado poder de compra e de “lifestyles “ a que 
Portugal não está muito habituado. Só a última edição da America’s Cup terá tido um 
impacte de 750 mil milhões de euros na economia da Nova Zelândia75. 
 
Se a America’s Cup 2007 tivesse vindo para Portugal teria rendido ao país 1.500 
milhões de euros. O dobro do Euro 2004, com um investimento muito menor (avaliado 

                                                 
72 “Temos condições extraordinárias, porque temos bom e mau tempo, temos muito e pouco vento. E tudo isto é 
preciso para treinar. A maioria dos barcos de alta competição não consegue passar para Sul do Golfo da Biscaia, 
devido ao mau tempo de Inverno. Dado que Portugal já se encontra a Sul de Biscaia, poderia fazer do país um local 
privilegiado para a prática da vela”, declaração de Luís Serpa, em “Cascais pode tornar-se um pólo de vela 
mundial”, no “Jornal de Negócios” , de 11 de Outubro de 2004.    
73  Segundo Patrick Monteiro de Barros. 
74 Na última edição da regata, os financiadores de cada equipa gastaram entre 80 a 100 milhões de euros. em 
“Dinheiro no horizonte”, na Exame, 2 de Abril de 2003. 
75 Idem. 
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em 150 milhões de euros por Patrick Monteiro de Barros76). O ICEP estimava que o 
troféu (16 equipas, cada uma com 100 pessoas, entre as quais se incluem tripulação, 
cientistas e engenheiros navais, durante 600 dias) traria ao País cerca de 400 a 500 mil 
turistas a mais77.  
 
A organização da candidatura portuguesa fez um estudo económico baseado no que 
tinha acontecido na Nova Zelândia, que posteriormente foi confirmado por um segundo 
estudo e avaliado, inclusive, por uma equipa do Ministério das Finanças – e chegou aos 
cerca de 1.500 milhões de euros de impacte económico directo. Contabilizados também 
os efeitos indirectos, o impacte económico total poderia chegar aos 1.900 milhões de 
euros. Em termos de empregos, criaria entre 12 mil e 15 mil por ano. Em termos de PIB, 
estamos a falar de 1,4 por cento do PIB.78 
 
Valência, cidade onde se vai realizar a America’s Cup 2007 espera, com um 
investimento de 549 milhões de euros, de acordo com as estatísticas da entidade 
organizativa da regata, um impacto na economia local de 1.500 milhões de euros e a 
criação de 10 mil novos empregos79. 
 
Um outro caso interessante de referir é a possibilidade de um dos Grandes Prémios do 
Campeonato do Mundo Multicascos 60’ poder vir para Portugal em Julho de 2005. Com 
a duração de 4 dias, a criação de uma village comercial irá animar toda a vila de 
Cascais, sendo de destacar que este género de eventos, pela sua beleza (visibilidade em 
terra do local da competição), em geral, atrai entre 20 mil a 50 mil pessoas e gera 
6 horas de difusão de televisão internacional. A organização da candidatura portuguesa, 
espera com um investimento de 600 mil euros, o envolvimento directo de 800 pessoas e 
cerca de 10 mil espectadores. 
 
Para além dos grandes eventos de desportos náuticos, é essencial “investir em projectos 
repetíveis, que criem uma ligação comercial e afectiva do público com o evento”80, 
mesmo que de menor dimensão, que também contribuam para potenciar as nossas 
condições naturais.  
 
Um exemplo desses eventos é a regata Cowes-Cascais, que, na sua 2ª edição realizada 
no fim de Agosto de 2004 e com base num investimento global de 130 mil euros81, 
trouxe 16 barcos e mais de 150 velejadores à vila portuguesa. Calcula-se que na edição 
de 2006, poderão vir a participar 40 a 50 barcos e 300 ou 400 velejadores. Continuar a 

                                                 
76 Em “A Taça América é um belíssimo investimento”, no Independente, 8 de Agosto de 2003. 
77 Em “O timoneiro da America’s Cup, in Jornal de Negócios, 6 de Agosto de 2003 e em “Dinheiro no horizonte”, na 
Exame, 2 de Abril de 2003. 
78 Em “A Taça América é um belíssimo investimento”, no Independente, 8 de Agosto de 2003. 
79 Em “www.cupineurope.com”. 
80Em “Cascais pode tornar-se um pólo da vela mundial”, no Jornal de Negócios, 11 de Outubro de 2004. 
81 dos quais 52 mil euros suportados pelo Estado português. 
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ligação da vila inglesa de Cowes – “o berço da vela mundial” – a Cascais ajudará a 
colocar a vila no mapa da vela internacional82.  
 
A regata Cowes-Cascais realiza-se de dois em dois anos, nos anos não-Fastnet, isto é, 
nos anos par em que não se realiza a regata Cowes-Week -entre o Reino Unido (Cowes) 
e a Irlanda (Fastnet). A Cowes-Week é o evento anual mais importante do Reino Unido 
a seguir à maratona de Londres, com 1.000 barcos e 8.000 competidores, estimando-se 
que envolva 12 a 15 mil espectadores na partida. Dura oito dias e é considerada “a mais 
larga, longa e prestigiosa regata internacional do mundo”83 
 
Ao nível dos mercados emissores de turismo de vela constata-se que os países 
organizadores dos principais eventos mundiais de vela, são, em geral, os países onde 
residem a maioria dos praticantes de desportos náuticos e/ou onde este desporto está 
mais avançado, nomeadamente a França, a Alemanha, o Reino Unido, os países 
Escandinavos, o Canadá e os EUA. 
 
Ao nível do número de praticantes de vela, o Reino Unido poderá constituir uma 
referência na Europa, estimando o “Royal Yach Association” (RYA) que 5 milhões de 
pessoas naveguem regularmente no Reino Unido84 e que mais de 2.000 barcos utilizem 
as águas britânicas anualmente. 
 
Neste país, a utilização do barco como meio de alojamento em períodos de férias 
(boating holidays) tem vindo a crescer e estima-se um aumento de 11% nos próximos 
anos85, tendo-se atingido 1 milhão em 2003. É interessante referir que prevê-se um 
aumento de 18%, no mesmo período, para as viagens realizadas em barcos alugados 
(boat hired). No caso dos escoceses, quando realizam este tipo de férias no exterior, o 
principal mercado de destino é o Mediterrâneo, com a Grécia e a Turquia no topo das 
preferências.  
 
No mesmo site refere-se ainda que segundo alguns relatórios, verifica-se um aumento 
da procura do Reino Unido para este tipo de turismo, particularmente dos países 
escandinavos, da Alemanha, da Holanda e dos Estados Unidos da América.  
 
Ao nível da alta competição a França é o país onde a vela profissional mais avançou –
por exemplo, ao nível das prestigiadas regatas de barcos de 60 pés, a França detém a 
maior parte desses barcos, quer sejam multicascos, quer sejam monocascos.  
 

                                                 
82 Em “Cascais pode tornar-se um pólo da vela mundial”, no Jornal de Negócios”, de 11 de Outubro de 2004. 
83  No site www.cowesweek.co.uk/. 
84 Em barcos à vela, a motor, em canoas ou mesmo pranchas de Windsurf e de sky aquático. 
85 Em “www.scotexchange.net”. 
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Em Portugal, a prática da Vela, actualmente, está localizada quase exclusivamente nos 
clubes de vela86 e segundo dados da Federação Portuguesa de Vela, em 2004, estão 
filiados na Federação 2.973 velejadores dos quais 33 em regime de Alta Competição. 
 
É de acrescentar que o mercado náutico em Portugal está em expansão, sendo o barco 
cada vez mais a terceira opção de compra, a seguir ao carro e à casa, e quem tem um 
barco pequeno, tem sempre tendência a comprar um grande87. 
 
Relativamente ao golfe, é reconhecida a sua importância crescente a nível 
internacional, uma vez que o aumento do número de jogadores a nível mundial88, desde 
os meados da década de 80, tem sido acompanhado por um crescimento do turismo de 
golfe, quer ao nível dos fluxos internos, quer ao nível das deslocações internacionais.   
 
Dados de 200189, apontavam para a existência no mundo de 50,4 milhões de golfistas 
que jogavam regularmente em 31 mil campos. Os EUA lideravam com 25,8 milhões de 
jogadores, o Japão tinha 12,9 milhões jogadores, o Canadá 5,2 milhões e a Europa 3,5 
milhões. Dos restantes 3 milhões de golfistas, destaca-se a posição da Austrália com 1,2 
milhões.   
 
Os campos existentes localizam-se principalmente nas três grandes regiões onde 
residem a maior parte dos golfistas90 - EUA (17,1 mil campos), Grã-Bretanha e Irlanda 
(quase 3 mil) e Japão (2,4 mil). Os restantes 8,5 mil campos repartiam-se pelos 
seguintes países/regiões: Europa Continental com quase 3 mil, Canadá com 2,1 mil; 
Austrália 1,6 mil; América Central/Sul 630 campos; África 560 campos e Outros 650 
campos.  
 
Ao nível da Europa, onde o Reino Unido e a Escandinávia ocupam lugares de destaque 
em termos da população golfista, e com base em dados mais recentes, a distribuição dos 
cerca de 4 milhões de jogadores e dos 6 mil campos é a seguinte:   
 

 

                                                 
86Em “www.sailability.org/pt/portugal”. 
87Em “Sopromar aposta na inovação”, no Barlavento, 18 de Março de 2004. 
88 De 1985 a 2002 o número de golfistas nos EUA cresceu quase 40% e na Europa triplicou.  
89 ORTEGA, Enrique, Coord., ‘Investigation y Estrategias Turísticas’,Thomson Editores Spain, 2003. 
90 Idem 
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Jogadores Campos

 Inglaterra 878 821 1 822  482 22,2 30,1
 Suécia 593 873  422 1 407 15,0 7,0
 Alemanha 457 237  646  708 11,5 10,7
 França 340 022  522  651 8,6 8,6
 Escócia 260 043  542  480 6,6 9,0
 Irlanda 255 200  399  640 6,4 6,6
 Holanda 225 000  138 1 630 5,7 2,3
 Espanha 217 430  262  830 5,5 4,3
 Noruega 125 000  153  817 3,2 2,5
 Dinamarca 121 352  140  867 3,1 2,3
 Outros 484 987 1 006  482 12,3 16,6

Total Europa 3 958 965 6 052  654 100,0 100,0

Fonte: EGA, dados de 1 de Janeiro de 2004
Nota: O País de Gales registava 70 728 golfistas e 161 campos

Em 1 de Janeiro de 2004: Jogadores Campos Jogadores
/Campo

(%)

 
 
 
 
Neste ranking europeu Portugal ocupa o 18º lugar em número de jogadores com 15,8 
mil e o 17º lugar em número de campos de golfe (64). 
 
Em termos de potencial de crescimento, a Federação Portuguesa de Golfe em 2000 
considerava que num prazo de 8 anos o número de praticantes poderia duplicar, se se 
mantivesse o ritmo de crescimento de praticantes de golfe, à escala mundial (de quase 
10% ao ano) e realçava o potencial efeito na procura, atendendo a que o número de 
praticantes no conjunto dos EUA, Japão e Europa já ultrapassava os 40 milhões.  
 
Ao nível dos fluxos internacionais de turismo, considera-se que existem 3 grandes 
regiões emissoras: EUA/Canadá (com 1.561 a 2.811 jogadores por campo, 
respectivamente); Japão/Coreia do Sul (com o Japão a apresentar o record  de 6.222 
jogadores por campo) e Europa (com uma média de 654 jogadores por campo); em 
termos de destino são apontados 5 grandes mercados: Oeste dos EUA; Este dos EUA; 
Ásia/Pacífico; Reino Unido e, por fim, Sul da Europa (Espanha, França e Portugal).  
 
A quantificação desses fluxos internacionais de turismo de golfe, é balizada por dois 
níveis de estimativas:  
 
-  Estimativa de Enrique Ortega de 2001: de que 2,5 a 3 milhões de pessoas realizam 

alguma viagem por ano para jogar golfe e   
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-  Estimativas de cerca de 15 milhões de turistas golfistas que viajam anualmente pelo 
mundo (da IAGTO91 e de José António Almaça92). 

 
Os factores que podem justificar o patamar mais elevado dessas estimativas são os 
seguintes: 
 
-  desde 2000 tem-se verificado um crescimento muito significativo do número de 

golfistas a nível mundial (considerando também as pessoas que jogam 
ocasionalmente golfe, é apontada a existência de 60 milhões de jogadores de golfe no 
mundo inteiro, actualmente), 

- a evolução do número total de jogadores europeus nos últimos 2 anos espelha uma 
taxa média de crescimento anual de 6%, ainda que penalizada pela ligeira quebra de 
jogadores residentes na Grã-Bretanha, 

-  também é crescente o número de jogadores que viaja para fazer turismo de golfe 
(desde o atentado de 11 de Setembro de 2001 tem-se registado um significativo 
abrandamento nos fluxos internacionais com origem nos EUA, que historicamente 
lideravam o turismo internacional, mas tem aumentado o número de viagens 
internacionais de europeus, quer para a Europa, quer para os EUA, bem como é 
crescente a importância de mercados emissores asiáticos emergentes, como a Coreia 
do Sul). 

 
Em termos de perspectivas de evolução desses fluxos internacionais a IAGTO - 
International Association of Golf Tour Operators estima que até 2010 se assista a um 
crescimento sustentado da participação das populações no golfe, i.e. o número de 
golfistas, com taxas crescentes que partem de valores de 3,5% em 2004 até 5% em 2010 
(o que significa que passaríamos dos actuais 50,4 milhões de golfistas para mais de 70 
milhões), José António Almaça, no artigo referido, expressa a possibilidade de num 
espaço de 50 anos passarem a existir 65 milhões de turistas golfistas, tomando como 
base a sua estimativa para a actualidade e a “taxa de crescimento actual da faixa do 
turista golfista” (o que significa uma estimativa de taxa média de crescimento anual de 
quase 3%). 
 
Ainda em termos de fluxos internacionais do turismo de golfe, e a titulo meramente 
exemplificativo, refira-se que Espanha93, em 2001, recebeu 520 mil turistas estrangeiros 
por golfe (face a 120 mil em 1985) e os acompanhamentos representaram mais 15% de 
entradas (78 mil) e as receitas aumentaram em 20% para 1.012,46 milhões de euros.  
 
Em relação ao impacto global do turismo de golfe, atendendo à multiplicidade de 
sectores afectados/arrastados pela indústria de golfe, por vezes para uma mesma 

                                                 
91 WALTON, Peter - Presidente da IAGTO - International Association of Golf Tour Operators, em “Market Trends 
for Established Golf Destinations”  em 1º Congresso Internacional de Golfe em Portugal, 1 de Outubro de 2004.  
92 Artigo de opinião “Golfe, economia e turismo” em Revista Golfe&Negócios de Janeiro de 2004, assinado por este 
Professor Catedrático. 
93 ORTEGA, Enrique, Coord., ‘Investigation y Estrategias Turísticas’,Thomson Editores Spain, 2003. 



 

SaeR Abril - 2005 - 107 

região/país são evidenciadas diferentes estimativas, que muito provavelmente terão 
explicação nos diferentes âmbitos de contabilização dos efeitos multiplicadores do 
golfe.   
 
A esse respeito e também para o caso de Espanha podem-se citar, entre outras, as 
seguintes aproximações à avaliação dos efeitos económicos do golfe: 
 
-  o jornal digital ‘Costa de Golf Digital’, apontava para 2000 estimativas de 214 

milhões de pesetas, i.e. 1.286,2 milhões de euros  (+52% do que os gastos directos 
dos golfistas avaliados, nesse ano, em 843,5 milhões de euros). 

-  relativamente a 2003, a empresa Aymerich Golf Management94 apresentou no 
1º Congresso Internacional de Golfe em Portugal95 estimativas de 9 milhões de voltas 
realizadas, 675 milhões de euros de receitas de Turismo de Golfe e um efeito global 
da Indústria de Golfe na economia espanhola de 2.091,7 milhões de euros, ao incluir 
404 milhões de euros gerados pela Exploração dos Campos, 44 milhões pela Venda 
de Material, 87 milhões de Investimentos em Novos Projectos de Golfe, 43,8 milhões 
em Media e 837 milhões em Imobiliária. 

-  no mesmo Congresso, o representante do ‘Turismo Costa del Sol’96, limitando a 
avaliação do impacto do Turismo de Golfe à ‘Costa del Golf’/Costa del Sol’(que tem 
61 campos, i.e. 23% da oferta espanhola, e 20,8 mil de jogadores federados), 
apresentou os seguintes valores: 322,3 mil Turistas de golfe, dos quais 77,8% Não 
Residentes e 85% estrangeiros; 3,9 milhões de dormidas; estadia média de 12,1 dias, 
Gastos Directos de 468,8 milhões de euros e Efeito Económico Total avaliado em 
801,6 milhões de euros. 

 
Em termos de previsões, e potencial de crescimento do sector de golfe em Espanha, a 
empresa Aymerich Golf Management considera que se Espanha mantiver o ritmo de 
crescimento do número de jogadores que regista desde 1984 (10%) e o número de 
jogadores por campo, em 2010 terá 470 mil jogadores e um total de 510 campos97, face 
a 217,4 mil e 262 campos no início de 2004. 
 
Os EUA, com 12% da população golfista, têm uma indústria de golfe que é considerada 
a mais avançada a nível mundial e a de maior dimensão (a economia do Golfe em 2000 
foi avaliada em termos globais em 62,2 mil milhões de dólares, com o turismo de golfe 
a envolver 13,4 milhões de dólares, a exploração dos campos 20,5 milhões, a venda de 
material de golfe 6,0 milhões, o investimento em instalações 7,8 milhões, 43,8 milhões 
em Media e 837 milhões em Imobiliária)98. 

                                                 
94 Actualmente integrada no grupo dum importante promotor imobiliário turístico europeu, Sotogrande.  
95 por RIESTRA, Francisco Aymerich em “Potencial Crescimento del Sector”, 1º Congresso Internacional de Golfe 
em Portugal, 30 de Setembro de 2004. 
96 BERNABÉU, Francisco Amorós, em “A liderança do turismo de golfe na Costa do Sol”, 1º Congresso 
Internacional de Golfe em Portugal, 1 de Outubro de 2004. 
97 por RIESTRA, Francisco Aymerich, da Aymerich Golf Management, em  “Potencial Crescimento del Sector”, in  
1º Congresso Internacional de Golfe em Portugal, 30 de Setembro de 2004. 
98 Idem 
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Relativamente a Portugal, e não obstante a falta de dados oficiais relativos ao turismo de 
golfe para a globalidade do país, consideramos pertinente realçar os dados finais 
relativos aos impactos económicos do golfe no Algarve, os quais foram também 
apresentados no Congresso de Golfe acima mencionado, e que fazem parte do trabalho 
‘O Estudo sobre o Golfe no Algarve’99, com o Algarve a concentrar em 2002, 45% dos 
62,5 campos de golfe com uma média de 18 buracos existentes em Portugal (a região de 
Lisboa e Vale do Tejo evidenciava uma quota de 28,8% e os Açores e a Madeira 8,5%). 
O volume de procura dirigido às duas principais regiões portuguesas de destino de 
turismo de golfe, medido pelo número de voltas anuais, estima-se em cerca de 900 mil 
voltas no Algarve e mais de 350 mil voltas na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que 
significa médias anuais por campo muito diferenciadas (cerca de 40 mil versus 20 mil, 
respectivamente).100    
 
Além disso, e segundo o mesmo estudo, o Algarve “com regularidade, posiciona 6 
campos entre os 50 melhores do mundo” e fica colocado entre os 8 primeiros destinos 
preferidos para jogar golfe para os países europeus de maior procura potencial, i.e. os 
que lideram o ranking europeu de jogadores de golfe (Inglaterra, Suécia, Alemanha). 
 
Dessa quantificação da importância do golfe na economia do Algarve, que teve em 
conta o efeito directo (despesas sobre os bens e serviços transacionados no campo) bem 
como as despesas ou gastos indirectos (principais bens e serviços que se comercializam 
junto ao campo, como alimentação e bebidas, aluguer de material, formação/aulas, etc..) 
sublinhem-se as seguintes estimativas relativas a 2002: 
 
-  número total de jogadores: 203 mil;  
-  total de voltas vendidas: 913 mil;  
-  estadia média: 9,5 dias;  
- despesa total atribuída ao golfe (directa e indirecta): 337,3 milhões de euros 

(significando uma contribuição em 8,5% para os gastos totais do turismo na região); 
-  despesa dos golfistas fora dos campos de golfe (indirecta): 250,6 milhões de euros 

(que representa mais de 2/3 das receitas totais); 
-  em 2003, a despesa média total por golfista/dia terá aumentado para  175,36 euros.  
 
Consumidores 
 
A título de referência sobre o perfil deste tipo de consumidor, já que é pouco 
interessante para o caso português, refira-se que o perfil do turista de desporto de 
Inverno, em que mais de 60% aufere rendimentos anuais superiores a 50 mil dólares, é 
o seguinte: 

                                                 
99 Estudo desenvolvido pela Universidade do Algarve, de Março de 2004, e que deu origem ao livro “O Golfe no 
Algarve – o presente e o futuro”, de Setembro de 2004. 
100 Deloitte Consulting em “Estudos Turísticos – Representatividade de produtos turísticos no Turismo Nacioanl”, 
ICEP, 2002. 
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• Esquiadores: 25-34 anos e 60% são homens; 
• Snowboarders: 12-17anos e 75% são homens;  
• Esqui de fundo: 35-44 anos  

 
No caso de turistas mergulhadores, são sobretudo casais pré-casamento e pré-família, 
com idades compreendidas entre os 25-45 anos (solteiros/DINKS). Ao nível da Europa, 
os italianos mergulham sobretudo no exterior, enquanto os franceses sobretudo no país; 
no Reino Unido e na Alemanha 25% mergulham no estrangeiro. Nos EUA têm 
rendimentos superiores a 80 mil dólares por ano e um terço faz férias de mergulho no 
estrangeiro. 
 
Relativamente aos desportos náuticos, refira-se que o turismo de vela é praticado 
sobretudo por pessoas com elevado nível sócio-cultural, sendo inclusivamente 
percepcionado como um “desporto de ricos”, devido aos gastos envolvidos. 
 
Ao nível da competição, a vela é praticada, sobretudo, por Jovens, DINKS e por YAS, o 
que por sua vez influencia o perfil das deslocações internacionais por motivos de vela. É 
de realçar que, em geral, os desportistas naúticos iniciam esta modalidade na vela ligeira 
e à medida que adquirem experiência e conhecimentos passam para a vela em 
embarcações de maior porte (quillards). 
 
Ao nível da vertente Lazer/Recreio dos desportos náuticos, refira-se o exemplo do 
Reino Unido. Em geral, neste país, quem realiza este tipo de “férias de barco” são 
essencialmente pessoas do sexo masculino e que já efectuaram este género de férias. Os 
seus objectivos prendem-se com o prazer de viajar de barco e com a vontade de 
conseguir visitar o maior número de locais. Alguns estarão interessados em treinar, 
motivados pelo desejo de novas experiências e conhecimentos. Normalmente efectuam 
estadias de três dias, no caso dos fins de semana prolongados, ou permanecem cerca de 
uma semana. As suas idades rondam os 35-44 ou 55-64 anos. 
 
Relativamente ao golfe, a IAGTO apresenta os seguintes traços caracterizadores do 
perfil do turista de golfe:  
 
-  estão entre os 50% de golfistas mais ricos e gastam por dia mais 30% do que a média 

dos restantes turistas101;  
-  apresentam um elevado grau de fidelidade ao destino102;  
-  a procura potencial de turismo de golfe concentra-se no Reino Unido e na França 

(com mais de 50% dos seus golfistas a indicar que já alguma vez fizeram férias de 

                                                 
101 o que em conjugação com níveis elevados de estadia média  terá levado José António Almaça, no artigo de 
opinião “Golfe, economia e turismo” in Revista Golfe&Negócios de Janeiro de 2004, a afirmar que o turista golfista 
“tem bom poder de compra e consome quatro vezes  mais que o turista não golfista”. 
102 no caso específico do destino da Costa do Sol, um inquérito realizado permitiu concluir que 83% dos inquiridos já 
tinha anteriormente visitado a Costa do Sol. 
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golfe e com um número médio de férias de golfe por ano de 1,4 e 1,8, 
respectivamente), bem como na Suécia e na Alemanha (com 70% já tendo feito férias 
de golfe e com um número médio de férias de golfe por ano igual ou superior a 1,9);  

-  os golfistas dos EUA, Reino Unido, Suécia, Alemanha e França jogam, por semana, 
entre 4,2 e 5,4 voltas e entre 2,3 e 3,3 campos e mais de 50% dos golfistas tem em 
conta as opiniões de amigos e familiares na escolha de um destino  

-  valorizam a coordenação entre os campos ao nível regional (em termos, por exemplo, 
de estrutura de preços e de estações, reservas, condições de pagamento, informação 
disponibilizada) até porque em cada viagem gostam de jogar em vários campos. 

 
Para o caso específico da Costa do Sol são conhecidos os seguintes dados adicionais: 
 
-  mais de metade dos jogadores de golfe na Costa do Sol têm mais de 50 anos e 86% 

são homens;  
-  realizam em média cerca de 4 viagens por ano, das quais 2,4 viagens de golfe; 
- conhecem 4,8 campos e utilizam em cada viagem uma média de 2,7 campos; 
-  gostam de viajar acompanhados de amigos e preferem como alojamento o 

apartamento ou a casa alugada, em segundo lugar o hotel e em 3º lugar a casa de 
férias do próprio;  

-  a duração média da estadia é de 12 dias103;  
-  o orçamento médio por estadia por pessoa é de 1613,6 euros e o gasto médio diário 

por turista é de cerca 120,23 euros, face a 38,89 de gasto médio do total de visitantes 
à Costa do Sol.  

 
Relativamente aos turistas que jogam golfe em Portugal, o Estudo Icep/Deloitte104 
apontava para uma duração média das estadias de 2 a 7 dias, jogando todos os dias pelo 
uma vez por dia, excepto nos dias de chegada e partida. A procura interna deste produto 
turístico concentra-se sobretudo nos fins-de-semana e na região de Lisboa e Vale do 
Tejo. Os principais mercados emissores para Portugal são, sobretudo, residentes em 
grandes centros urbanos de Inglaterra, Alemanha e Escandinávia.    
 
Para o caso específico do Algarve, do já mencionado “Estudo sobre o Golfe no 
Algarve” sublinhem-se os seguintes dados adicionais caracterizadores do turista de 
golfe nesta região: 
 
-  nível sócio-económico superior à média; 
-  em 2002, apresentou gastos médios totais de 164,13 euros por dia (i.e. cerca de 75% 

acima do gasto médio diário por turista no Algarve e cerca de 65% acima do gasto 
médio diário por turista em Portugal) e cerca de 1.630 euros de gastos por estadia; 

                                                 
103 mas as estadias médias em Espanha dos turistas de golfe é de 8 dias 
104 Deloitte Consulting in “Estudos Turísticos – Representatividade de produtos turísticos no Turismo Nacioanl”, 
ICEP, 2002 
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-  os turistas que visitam o Algarve preferem como meio de alojamento os hotéis (41%), 
seguidos das vilas (23%), dos apartamentos (21%) e das casas próprias (10%) e 
“faz-se acompanhar no jogo por 3 pessoas”; 

-  são oriundos, como a maioria dos turistas do Algarve, predominantemente da Europa, 
e, em especial, do Reino Unido e da Irlanda (em conjunto originam 74% da procura); 
a Alemanha, depois de uma forte quebra, representa 7% dos golfistas que jogam nos 
campos de algarvios. 

 
Tendências 
 
Embora, como referido, com reduzido interesse para o caso de Portugal, mas, mais uma 
vez a título de referência, no âmbito do turismo associado aos desportos de Inverno é 
de realçar os crescimentos expressivos esperados para ‘family market’ do esqui (com a 
aposta nas crianças como futuros clientes), do snowboard, ao nível do mercado 
individual, bem como de férias de esqui de 2 ou 3 dias e por carro e comboio (de 
proximidade). A OMT espera uma maior exploração de nichos de mercado como novos 
destinos tipo Alasca no Verão, mas também alerta para os feitos que o aquecimento 
global do mundo poderão ter sobre a indústria de esqui na Europa, a longo prazo. 
 
A OMT considerava, no final dos anos 90, que os desportos aquáticos têm o mesmo 
potencial de crescimento que o esqui, i.e. um forte crescimento no espaço de 10 anos; 
com a integração dos operadores especialistas nos grandes operadores cresce o mercado 
de curta distância, que também tem o efeito de atrair o resto da família. São ainda 
esperados crescimentos dos destinos de turismo ligado a desportos aquáticos na Ásia até 
2005 e de locais de mergulho de águas frias e paralelamente o aumento das restrições 
ambientais de forma a prevenir a destruição de recifes. 
 
Relativamente aos desportos náuticos, é de realçar que sendo a Vela um desporto 
praticado, ao nível dos movimentos internacionais, sobretudo, por segmentos de elevado 
nível sócio-cultural e de grande poder de compra, e que é percepcionado positivamente 
pelo contacto dos praticantes com a natureza e pela tecnologia envolvida, bem como 
pelos valores que exalta (como espírito de equipa, aventura, agilidade, coragem, 
liberdade), alguns países oceânicos, têm nos últimos anos, procurado posicionar-se 
neste mercado (global, por inerência), ao nível das mais variadas vertentes - como por 
exemplo, recepção de regatas internacionais, invernagem de barcos, base de treinos de 
vela de alta competição, acolhimento dos turistas de ‘férias de barco’, organização de 
eventos empresariais, etc. 
 
Além disso, este desporto, para além dos efeitos directos que tem no turismo, também 
tem outras implicações mais indirectas nesse sector e pode arrastar, muitos outros 
sectores, como, por exemplo, o Imobiliário (nas vertentes das Marinas e  Residencial), a 
indústria de aluguer de barcos (onde se incluem os yacht charters) e a Formação 
(componente em que Portugal poderá potenciar a imagem de “um país de navegadores”, 
bem como as infraestruturas existentes). 
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Ao nível dos efeitos indirectos, sublinhem-se os seguintes: 
 
-  em países com um clima como o de Portugal (ameno no Inverno) a vela tem um 

grande potencial de atenuação da sazonalidade da maior parte da oferta turística; 
-  é uma forma de potencialização dos recursos dos países oceânicos; 
-  pode ter associado um importante elemento de Turismo Residencial; 
-  sendo um turismo com uma forte componente internacional/global (por natureza) 

afigura-se um importante veículo potencial de entrada de turistas estrangeiros; 
-  os eventos internacionais de vela têm grande projecção mediática, significativos 

efeitos demonstração junto dos desportistas amadores e, além disso, os velejadores 
são importantes prescritores de destinos de viagens;    

-  a relação entre, por um lado, o investimento necessário para o patrocínio e/ou 
realização de um evento de vela e, por outro, o retorno mediático e os resultados na 
performance dos valores empregues, está a gerar um expressivo crescimento dos 
eventos empresariais de vela (é frequente nesses casos as empresas convidarem os 
melhores clientes para participar nesses eventos e procurarem tirar partido dos 
valores transmitidos por este desporto para comunicarem a sua cultura 
empresarial105). 

 
Essa complexidade da malha de impacto/arrastamento do turismo de vela, quando 
cruzada com as alterações sócio-demográficas esperadas para os próximos anos (que, 
entre outros aspectos, irão evidenciar o potencial dos consumidores DINKS e YAS) é o 
garante de enorme potencial de crescimento deste sub-segmento de Turismo de 
Desporto.  
 
Em relação ao caso específico das ‘férias de barco’, é esperada a manutenção do seu 
crescimento, baseada nos seguintes factores: 
 
-  a crescente alteração das preferências dos consumidores que procuram alternativas 

mais saudáveis às tradicionais férias de “resort” de praia;  
-  o aumento das férias repartidas (com o aumento do stress diário e das pressões 

quotidianas a tendência é para se tirar pequenos períodos de férias ao longo do ano 
para descanso);  

-  crescente procura de novas experiências (cada vez mais os turistas procuram férias 
diferentes ou onde possam obter novas experiências); 

-  aumento do aluguer de barcos para esse efeito. 
 
                                                 
105 Exemplo: Através da regata OKI EUROPEAN CHALLENGE 2005 a Oki vai comunicar parte da sua filosofia - 
"Kaizen", o espírito de superação e o progresso continuado. O nome do barco da Oki Systems Ibérica (Progressive 
Spirit) "reflecte o nosso empenho em desafiar as situações mais difíceis no momento de criar novas oportunidades de 
negócio e de desenvolver produtos inovadores e criativos que sejam capazes de competir com os principais 
fabricantes do mercado". O “Tour Promocional” que o barco está a fazer por toda a Europa permitirá também que 
“potenciais membros da tripulação e parceiros de negócio possam apreciar o iate e conheçam melhor a regata” in 
‘www.ptsistemas.com’  
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Quanto ao turismo de golfe, espera-se que o mesmo venha a beneficiar, como já foi 
referido, do aumento da participação das populações no desporto de golfe, o que em boa 
parte também poderá estar relacionado como o esperado envelhecimento rápido das 
sociedades, atendendo a que é elevada a idade média dos praticantes deste desporto.      
 
Além disso, outros factores poderão contribuir positivamente para o crescimento do 
turismo de golfe, a saber: 
 
-  o crescimento do turismo residencial (22% dos turistas de golfe têm casa de férias no 

local onde jogam106);  
-  o aumento dos projectos imobiliários que incluem campos de golfe e que estão 

orientados quer para 1ª residência, quer para 2ª residência (até porque a inclusão do 
golfe permite cobrar um prémio adicional e acelera a venda do imobiliário); 

-  aumento do número de resorts (ou só de hotéis) com campos de golfes incluídos (uma 
investigação recente nos EUA indica que 86% dos inquiridos procuram locais de 
destinos de férias onde possam jogar golfe107 e o golfe permite à indústria de 
alojamento atingir targets de clientes de maior rendimento, cobrar melhores preços e 
aumentar as taxas de ocupação nas chamadas épocas baixas). 

 
Mesmo as crescentes preocupações com o ambiente que aparentemente poderiam 
penalizar o golfe, e consequentemente o turismo de golfe, estão a ser cada vez mais 
tidas em conta pelas entidades que desenvolvem os projectos de golfe e os exploram, 
quer no momento do planeamento e construção, quer ao nível da exploração/gestão dos 
mesmos, pois têm consciência que as preferências do mercado valorizam essas boas 
práticas ambientais. 
 
Ao nível das quotas de mercado de cada destino, o actual excesso de oferta está já a 
penalizar, sobretudo, os destinos tradicionais de golfe, dado o aparecimento de novos 
destinos competitivos em termos de preços (como por exemplo: África do Sul, Turquia, 
Açores, Marrocos, Egipto) e de mais de 70% dos turistas de golfe oriundos dos 4 
principais mercados emissores europeus manifestarem o desejo de experimentarem 
novos campos. Aliás a IAGTO considera mesmo que em 2005 o factor preço aumentará 
de importância relativa na decisão dos destinos de golfe, até porque enquanto as férias 
estão cada vez mais baratas desde 2000, os preços das voltas aumentaram 10% ao ano. 
 
Quanto à natureza do turismo de golfe, a IAGTO considera que as férias múltiplas de 
golfe por ano estão em crescimento (i.e. quando os golfistas viajam mais do que uma 
vez por ano). 
 
 

                                                 
106 Francisco Amorós Bernabéu, representante do ‘Turismo Costa del Sol’ no 1º Congresso Internacional de Golfe em 
Portugal  
107 artigo de opinião “Golfe, economia e turismo” in Revista Golfe&Negócios de Janeiro de 2004, assinado pelo 
Professor Catedrático José António Almaça 
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C.1.5. Turismo de Negócios 
 
Conceito 
 
A OMT concentra a sua análise, neste segmento, no Turismo de Reuniões e 
Conferências, em que o objectivo principal do turista é participar, ou acompanhar 
alguém que vai participar numa reunião ou conferência e que constitui uma parte do que 
hoje em dia se designa por segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions). A SaeR considera que interessa analisar o Turismo de Negócios na sua 
acepção mais vasta, integrando o MICE e as deslocações individuais por razões de 
negócios (que a SaeR denomina Viagens de Executivos /Executive Travel). 
 
Assim, o Turismo de Negócios abrange “todos os visitantes que se deslocam para fora 
do seu ambiente habitual, por um período inferior a um ano, por razões profissionais ou 
motivos de negócios e não exercendo qualquer actividade remunerada no local 
visitado”. As viagens por motivo de Negócios compreendem as seguintes actividades: 
‘Incentive Travel’ (visitas de familiarização, viagens de incentivo/prémio, pagas parcial 
ou integralmente pelo empregador para motivação/compensação dos níveis de 
desempenho dos empregados), Congressos e Conferências, Feiras e Exibições para 
profissionais; Negócios”108(em que Negócios corresponde à nossa noção de Viagens de 
Executivos/Executive Travel). 
 
Ao segmento de Turismo de Negócios correspondem, assim, diversos produtos 
nomeadamente: 
 
- Reuniões, Conferências, Congressos e Seminários; 
- Viagens de Incentivo; 
- Feiras e Exposições; 
- Viagens de Executivos (Executive Travel). 
 
Note-se que muitas vezes, e crescentemente, esses produtos aparecem interligados. Por 
exemplo, o produto Conferências, Congressos e Seminários está cada vez mais ligado a 
viagens de incentivo e a viagens individuais de negócio. 
 
Em relação a Conferências, Congressos e Seminários (CCS), saliente-se que duas 
organizações internacionais publicam dados sobre este tipo de reuniões, embora com 
diferenças importantes ao nível da definição dessas mesmas reuniões. A ICCA 
(International Congress and Convention Association) monitoriza a realização de 
reuniões que sejam organizadas numa base regular, atraiam pelo menos 50 participantes 
e que se realizem em 3 diferentes países. A UIA (Union of International Associations) 
publica dados e realiza estudos sobre reuniões em que participam pelo menos 300 

                                                 
108 Estudo de Implementação da Conta Satélite em Portugal, INE –Direcção regional do Algarve  
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pessoas, com, no mínimo, 40% de pessoas com nacionalidade estrangeira, 
representando 5 países, e com uma duração mínima de 3 dias. 
 
As viagens de incentivo constituem um segmento em fase de desenvolvimento na 
Europa, enquanto que nos EUA já atingiu a maturidade. O principal mercado emissor de 
viagens puramente de incentivo para a Europa é os EUA, as restantes têm origem no 
Reino Unido e na Alemanha e, em menor peso, na Itália e França (estes 4 países 
representam 90% das viagens de incentivo com origem na Europa). É um segmento 
bastante sensível ao preço, pelo que, com a redução de preços do transporte aéreo e de 
alojamento, está a aumentar a concorrência de destinos mais distantes, e também se 
ressente da fiscalidade que lhe for imposta.  
 
As viagens de executivos (Executive Travel) são um dos principais produtos do Turismo 
de Negócios e são muito influenciadas pelos ciclos económicos. Em geral estão 
associadas a estadias curtas, ainda que com tendência a aumentar, em hotéis de 
qualidade no centro das cidades, sendo, por isso, bastante complementar ao Turismo 
Urbano e Cultural.   
 
Factores de Dimensão  
 
As estimativas da OMT, no final da década de 90, apontavam para uma 
representatividade do turismo de reuniões e conferências em cerca de 20% do turismo 
internacional (127 milhões de chegadas em 1998). Se essa representatividade se tiver 
mantido (e não mesmo aumentado), em 2003 ter-se-ão registado quase 140 milhões de 
chegadas por via do turismo de negócios. 
 
O número total de viagens internacionais de turismo de negócios realizadas por 
europeus atingiram em 2000 um total de 62,2 milhões, das quais 20,1 milhões em 
viagens internacionais MICE (32%) e 42,1 milhões de viagens de executivos (67%), e 
representaram 18% do total das viagens internacionais realizadas por europeus. 
Segundo a WTTC as viagens internacionais de turismo de negócios com origem na 
Europa ascenderam a 125,2 mil milhões de dólares e deverão crescer a uma taxa média 
anual de 3% até 2010. 
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Número de Viagens internacionais de Negócios e MICE, 
em 2000, por europeus 
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Os principais mercados europeus emissores109 de Turismo de Negócios em 2000 foram 
a Alemanha, com 30 mil milhões de dólares e o Reino Unido e a Itália, com mais de 20 
mil milhões de dólares, representando, respectivamente, no total do mercado emissor 
europeu de turismo de negócios 23,3%, 16,6% e 16,5%. A França e a Espanha, com 17 
e 10 mil milhões de dólares, respectivamente, completavam o grupo dos 5 principais 
emissores deste tipo de turismo, o qual gerou quase 80% das viagens internacionais de 
turismo de negócios por europeus. Espera-se que estes 2 últimos países evidenciem até 
2010 taxas de crescimento acima da média europeia de 3% - a França, com 3,3%, e a 
Espanha, com 3,8%. 
 
Recentemente a WTTC publicou dados que apontam para que em 2004 o Turismo de 
Negócios tenha tido um impacto directo e indirecto, a nível mundial, de 595 mil 
milhões de dólares. 
 
No final da década de 90, a OMT estimava também que no R. Unido o subsegmento de 
Conferências e Congressos contribuísse anualmente para o turismo em 6,5 mil milhões 
de dólares (i.e. 10% das receitas do turismo doméstico e internacional) e que nos EUA 
este segmento envolvesse 83.000 milhões de dólares de gastos directos. 
 
Segundo a European Major Exhibition Centres Association (EMECA) em 2002 as 
despesas directas realizadas pelos visitantes e expositores ascenderam a 16 mil milhões 

                                                 
109 Estudos Turísticos – Representatividade de produtos turísticos no Turismo Nacional do ICEP (Pesquisa e Textos 
da Deloitte Consulting) 
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de euros nas cerca de 1000 feiras/exposições EMECA, as quais receberam 36 milhões 
de visitantes e 330 mil expositores (Estudo KPMG). 
 
Em termos de mercados de destino, sublinhe-se que o ranking desses principais 
mercados varia de acordo com o tipo de reunião que se esteja a considerar, i.e. a posição 
relativa de cada destino altera-se conforme se esteja a analisar dados da ICCA ou da 
UIA. 
 
Em 2002, em número de eventos e segundo a ICCA, a Espanha saltou de sexto para 
segundo lugar no ranking mundial (com 177 congressos), mantendo os EUA a liderança 
(com 225 congressos internacionais). O terceiro lugar foi disputado pelo Reino Unido e 
pelo Japão, ambos tendo realizado 149 eventos, e o quinto lugar foi ocupado pela 
Alemanha, com 144 congressos. Face ao top 5 de 1998 apresentando pela OMT (os 
quais representavam, então, cerca de 30% dos eventos mundiais) a grande diferença é a 
saída da França deste grupo, em contrapartida da entrada do Japão.  
 
Em termos de regiões e em 2002, a Europa manteve-se líder mundial, tendo 
representado cerca de 60% do total mundial de congressos. A Ásia teve uma quota de 
mercado de 18% e a América do Norte 11%. As regiões da América Latina e da 
Austrália/Pacífico evidenciaram uma ligeira queda nas suas quotas de mercado.  
 
Ainda em número de eventos e segundo o ranking da ICCA, as cinco principais cidades 
receptoras de congressos em 2002 foram: Barcelona (que com 79 eventos saltou do 5º 
lugar para 1º), Copenhaga (com 73 congressos perdeu a liderança que tinha alcançado 
em 2001), Estocolmo (que subiu de 26º lugar para o terceiro, com 64 eventos); o quarto 
e quinto lugares foram ocupados por Viena e Lisboa, respectivamente (com 85 e 52 
eventos). Lisboa terá mesmo subido oito posições face a 2001, ano em que terá 
registado 40 congressos (mais 10 do que 2000). 
 
Na classificação de 2002 da UIA, em termos de número de eventos, os principais países 
de destino foram, por esta ordem, EUA, França, Reino Unido, Alemanha e Espanha; a 
posição das primeiras cinco cidades receptoras foi a seguinte: Paris, Bruxelas, Londres, 
Viena e Singapura; Lisboa ocupava a 19ª posição. 
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Em Portugal, o Turismo de Negócios tem beneficiado da projecção internacional da 
organização pelo país de grandes eventos internacionais, como o da Expo’98 e o Euro 
2004, e dos investimentos realizados nos últimos anos em infra-estruturas de 
congressos. Do estudo da Deloitte para o ICEP110 sobre a representatividade no Turismo 
Nacional de produtos turísticos considerados prioritários pelo ICEP [‘Conferências, 
Congressos e Seminários (CCS)’; ‘Reuniões, Incentivos e Eventos’; Feiras; ‘Homens de 
Negócios’/Travel Executive, City Breaks e Golfe], sublinhem-se os seguintes resultados: 
 
- os 4 produtos de Turismo de Negócio, em conjunto, assumiam, em 2000, grande 

importância no total das dormidas das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do 
Porto/Cidade (respectivamente, 66% e 74% do total das dormidas de cada uma das 
amostras e Despesas Totais de 917,8 mil milhões de euros e 1.558 milhões de euros); 

- embora a zona de Lisboa consiga captar procura nacional estrangeira de CCS, os 
restantes locais de oferta, como o Porto, o Algarve e, em especial, a Madeira, atraem 
sobretudo CCS nacionais ou regionais;   

- para o conjunto dos 4 produtos de turismo de negócio as regiões de Lisboa e do Porto 
continuam muito dependentes do mercado ibérico, embora no primeiro caso se esteja 
a verificar o crescimento do peso relativo de outros países emissores; 

- os principais emissores de Executive Travel para Portugal são, dada a inserção das 
empresas portuguesas na economia global, a Espanha, a Alemanha, o Reino Unido e a 
França. 

 
Consumidores 
 
Os turistas que se deslocam por motivos de negócios têm, em geral, elevados níveis 
educacionais/culturais e de rendimento e demonstram também um alto padrão de 
despesa. A este propósito, a OMT referia que no R. Unido um delegado a uma 
conferência gastava 2,5 vezes mais por dia do que em férias (em 1998, US$186 versus 
US$73). Dados recentes apontam para que o gasto médio de um congressista possa 
atingir o quádruplo do gasto médio de um turista de lazer e que nos EUA, em hotel e 
alimentação, possa atingir os 150 dólares. O facto de entre 14% a 20% dos participantes 

                                                 
110 ‘Estudos Turísticos - Representatividade de produtos turísticos no Turismo Nacional’ de  2002 e 
baseado em inquéritos efectuados no primeiro semestre de 2002 a turistas (nacionais e estrangeiros) e 
empresas nacionais seleccionadas, com a seguinte representatividade das amostras de cada região (no 
total das dormidas): 

Região % 
Lisboa e Vale do Tejo 69,4% 
Porto-Cidade 64,3% 
Algarve 28,5% 
Madeira 49,1% 
Sub-total 44,8% 
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em congressos viajar acompanhados111 (se o destino for exótico esta percentagem pode 
mais do que duplicar) também aumenta os gastos médios. 
 
Como 40% dos visitantes MICE voltam com os seus familiares, colegas ou amigos, 
pode-se afirmar que o turismo de negócios induz ao crescimento do turismo de lazer. 
 
Para Portugal, do estudo da Deloitte para o ICEP acima referido, conclui-se que: 
 
- a estadia média por Conferências, Congressos e Seminários (CCS) nas 4 regiões 

analisadas no estudo do ICEP (Lisboa e Vale do Tejo; Porto/Cidade; Algarve e 
Madeira) varia entre 2,5 e 3,3 dias, com despesa média diária entre 200 e 300 euros; 

- a estadia média por Feiras nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Porto/Cidade varia 
entre 2,5 e 3,5 dias, com despesa média diária de 150 euros; 

- as viagens dos Homens de Negócios/Travel Executive também só aparecem com 
importância explícita nestas duas últimas regiões e caracterizam-se por estadias 
médias mais curtas (entre 1,7 e 2 noites) e gastos médios entre 175 e 200 euros. 

 
Tendências 
 
O turismo de negócios pode servir de complemento ao turismo de lazer, sendo feito pelo 
mundo inteiro e ao longo de todo o ano. Por isso, contribui para prolongar as estações 
de turismo e sustentar o emprego a full-time nas áreas de destino. É um tipo de turismo 
menos sensível às recessões/crises, pelo que permite manter elevados níveis de emprego 
e de investimento. 
 
Segundo o Estudo ‘ICCA DATA Association Statistics’ o número médio de 
participantes por congresso continua a baixar, tendo em quase 60% dos eventos, em 
2002, registado entre 50 e 500 pessoas, e os hotéis de cidade mantêm-se como o local 
preferido para a organização deste tipo de eventos.  
 
Entre o turismo de negócios e o turismo de lazer existe uma relação complementar: por 
um lado, o enriquecimento de outros produtos turísticos pode aumentar a 
competitividade de um destino para conferências e, por outro, quem se desloca por 
turismo de negócios muitas vezes fá-lo acompanhado e prolonga a sua estadia de forma 
a fazer também turismo de lazer/recreio. A crescente consciencialização de que o 
turismo de negócios tem um efeito de arrastamento sobre os outros tipos de turismo faz 
com que muitos destinos estejam a procurar desenvolver este tipo de mercado, 
organizando um grande evento desportivo ou outro que funcione como promoção. Além 
disso, no final da década de 90, a OMT esperava um crescimento médio anual de 10% 
ao ano até 2008/2010, não obstante o crescimento das videoconferências e do uso da 
Internet nesta área. Estimativas mais recentes, da WTTC, em termos de receitas, 

                                                 
111 Estudos Turísticos – Representatividade de produtos turísticos no Turismo Nacional do ICEP (Pesquisa e Textos 
da Deloitte Consulting). 
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apontam para valores mais baixos de crescimento: de 2004 a 2014 espera-se uma taxa 
anual de crescimento de 4,2%. 
 
O alojamento de qualidade e amplo, bem como boas acessibilidades e infraestruturas de 
conferências adequadas a grupos de diferentes dimensões constituem factores críticos 
de sucesso dos mercados de destino. Além de que a enorme quantidade de serviços 
complementares que fazem parte do produto CCS determinam que o sucesso de um 
destino dependa da competitividade das várias entidades envolvidas na oferta desse 
cabaz/pacote de serviços que constitui o produto. 
 
A EIBTM identifica as seguintes tendências sociais e tecnológicas com impacto na 
indústria de turismo de negócios: 
 
Tendências sociais: 

• a idade média dos participantes nos vários eventos de turismo de negócios está 
aumentar (com consequências em muitos aspectos da organização dos eventos), 

• aumento do peso das mulheres (já representam 65% do mercado de reuniões no 
Reino Unido e nos USA têm um peso ainda maior) e  

• aumento da importância da proximidade às famílias (aumenta o número de 
executivos que vivem sozinhos e viajam com os filhos, assim como o mercado 
das famílias, uma vez que os executivos viajam com a família como forma de 
melhorar o equilíbrio família/trabalho). 

 
Tendências tecnológicas: 

• o crescente investimento em TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) 
vai alterar a forma de organizar e vender conferências e viagens de incentivo 
(importância de websites); 

• as pessoas vão procurar cada vez mais locais com comunicações 
wireless/bluetooth onde possam criar redes locais com as PDAs, trocar ficheiros, 
usar a Internet em locais públicos; 

• as TICs também estão a alterar a forma como as conferências são conduzidas: 
votações e mensagens em tempo real; agendas e programas customizados e 
dinâmicos; aumento da interactividade com a audiência. 
 

As principais tendências específicas do sector apontadas pela EIBTM são:  
 
Conferências e Congressos: 

• eventos de negócios mais frequentes mas uma duração menor e com menos 
participantes (reflexo de maiores controlos orçamentais); 

• marcação dessas reuniões com menor tempo de antecedência e redução das 
penalizações por cancelamento; 

• aumento da componente de formação para demonstrar maior Rentabilidade do 
Investimento (ROI); 
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• aumento das preocupações com segurança e programas de viajante registado 
para reduzir tempos de espera; 

• aumento da procura regional e nacional. 
 

Viagens de Incentivo:  
• menores orçamentos e maiores preocupações com segurança traduzem-se no 

aumento do peso das viagens regionais e nacionais; 
• necessidade de alargar a todo o staff (para não serem sempre os mesmos); 
• utilização de outras ferramentas de motivação; 
• necessidade de demonstrar o ROI de uma viagem de incentivo;  
• viagens de incentivo individuais em detrimento de viagens de incentivo em 

grupo (mais flexíveis e quase não exigem depósitos de reserva).   
 
C.1.6. Turismo Urbano 
 
Conceito 
 
O turismo urbano caracteriza-se por viagens a locais ou cidades de grande densidade 
populacional, sendo a duração destas viagens, em geral, curta.  
 
Como iremos observar nos restantes tópicos de caracterização do turismo urbano, este 
segmento está muito ligado ao mercado dos short-breaks.  
 
Do conjunto de produtos que este segmento pode comportar, sublinhem-se os seguintes: 

• City-breaks ou short-breaks a grandes cidades mundiais ou a cidades exóticas; 
• Circuitos que combinem cidades com atracções específicas (como parques 

temáticos); 
• Turismo a multi-centros urbanos.  

 
Factores de Dimensão 
 
Como geralmente os turistas combinam turismo urbano com outras formas de turismo, a 
sobreposição com outros segmentos é grande e é difícil quantificar a dimensão deste 
segmento. Ainda assim, a OMT realçava que cerca de 60% dos turistas internacionais 
incluem algum(ns) dia(s) de turismo urbano (ou seja, quase 420 milhões de turistas em 
2003 face a 380 milhões em 1998) e que os 5 maiores destinos de qualidade (e não 
quantidade) do mundo são Paris, Nova Iorque, São Francisco, Veneza e Sydney. 
 
Na Europa, a existência de muitas cidades, da sua proximidade e os elevados níveis de 
densidade populacional, tornam este segmento de grande importância, assim como nos 
EUA, no Extremo Oriente e na Austrália. 
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Consumidores 
 
A natureza deste tipo de turismo faz com que abranja uma vasta banda do mercado de 
turismo: os DINKS atraídos pelas vistas e vida nocturna; as Famílias pelas atracções da 
cidade, como parques temáticos e museus, e os Empty Nesters e Seniores pelas 
atracções culturais. No entanto, têm diferentes padrões de consumo: os DINKS e os 
Seniores procuram melhores hotéis do que as famílias e Empty Nesters. 
 
Tendências 
 
Este segmento, tem estado a beneficiar (e irá beneficiar) da baixa dos custos de 
transporte. Também é esperado um forte impacto positivo da introdução do Euro, que 
pode ser mitigado pela evolução económica. 
 
Para além dos ‘shorts breaks’ entre cidades europeias, começa a aumentar o turismo 
urbano dos europeus ocidentais a Nova Iorque, Moscovo, Jerusalém e cidades 
marroquinas. 
 
Também é crescente a popularidade do turismo a multi-centro urbanos (combinar 
cidades com outras de história similar e/ou com atracções diversas). 
 
Em qualquer dos casos, a qualidade dos acessos (voos directos e ligações ferroviárias) é 
fundamental, até porque consumidores tipo de turismo urbano são, normalmente, “ricos 
em rendimento mas pobres em tempo”. 
 
C.1.7. Turismo Cultural 
 
Conceito 
 
O turismo cultural compreende os eventos, as actividades e as experiências culturais; 
supõe a imersão e/ou a apreciação das áreas, estilos de vida das populações locais e tudo 
o que lhes confere identidade e carácter.  
 
De entre o conjunto de produtos de turismo cultural destacam-se os ligados a city breaks 
e short breaks de viagens a locais de interesse histórico-cultural, como cidades/vilas, 
museus e monumentos históricos (incluindo a locais Património Mundial da UNESCO), 
bem como a núcleos museológicos contemporâneos e de turismo industrial 
(aproveitamento de minas e unidades produtivas). 
 
Factores de Dimensão 
 
A OMT calcula que cerca de 10% do turismo mundial tem por base motivos culturais 
(cerca de 60 a 70 milhões de chegadas de turistas internacionais). Na Europa, são 
apontadas as seguintes referências: as férias culturais dos alemães terão atingido 6,7 
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milhões em 1997 e as férias culturais de europeus gozadas fora da Europa (na Ásia, 
Médio Oriente, África e Américas) 1 milhão (das quais 340 mil por alemães, 100 a 150 
mil por franceses e ingleses). 
 
Consumidores 
 
O turista cultural é um turista de elevado rendimento e nível educacional, com idades 
geralmente compreendidas entre 45 e 60 anos; opta, em geral, por viagens longas e 
hotéis de boa qualidade e gosta de fazer compras. Como viaja muito, procura novos 
destinos e tem em comum com o eco-turista um interesse genuíno na sociedade e 
cultura dos locais a visitar. São, geralmente, casais em que os filhos já saíram de casa 
(Empty Nesters) e seniores. 
 
O sub-segmento dos jovens, marcado por objectivos educacionais e sobretudo de 
carácter doméstico (ainda que cada vez mais também internacional), é uma área em 
crescimento. 
 
Tendências 
 
Espera-se assistir a um crescimento gradual do turismo cultural à medida que envelhece 
a geração baby-boom e há destinos a investir nos produtos culturais como forma de 
atrair turistas (ex: Filadélfia) e de diversificar a oferta (a indústria de turismo em 
Espanha já começou ajustar-se no sentido de um maior turismo cultural em detrimento 
do turismo de praia, em 1998). 
 
Na Europa, a OMT frisa o facto de as Capitais Culturais serem uma forma de potenciar 
este tipo de turismo, o qual também pode ser explorado por locais de história recente, 
via museus e transformação de minas e unidades industriais em museus. 
 
Alguns países, nomeadamente a Inglaterra, estão a adoptar já uma abordagem mais 
interactiva de turismo cultural, com reprodução de batalhas, de peças ao ar livre e mais 
eventos para crianças, de forma a contrariar a queda de visitas de turistas aos 
monumentos históricos.  
 
Os locais considerados pela UNESCO como de interesse cultural e natural (788), que 
incluem os classificados como Património Mundial, são factores de atracção do turismo 
cultural (inclusivamente, os definidos como em risco são os locais objecto de maior 
procura).  
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C.1.8. Turismo Rural 
 
Conceito 
 
Neste tipo de turismo, a cultura rural é a componente chave do produto a oferecer e o 
factor diferenciador é permitir ao turista um contacto personalizado com o ambiente 
humano e físico em espaços rurais e a participação em actividades, tradições e 
‘lifestyles’ da população rural. 
 
O turismo rural inclui o agro-turismo (oferta de alojamento pelos agricultores nas 
quintas), o qual permite aos agricultores diversificar as suas actividades, enquanto 
valorizam os seus produtos.  
 
Em Portugal, a definição apresentada pelo DPP de 'Turismo em Espaço Rural' é a 
seguinte: conjunto de actividades e serviços realizados e prestados mediante 
remuneração em zonas rurais, segundo diversas modalidades de hospedagem, de 
actividades e serviços complementares de animação e diversão turística, tendo em vista 
a oferta de um produto turístico completo e diversificado no espaço rural. Compreende 
os serviços de hospedagem prestados nas modalidades de “turismo de habitação”, 
“turismo rural”, “agro-turismo” e ultimamente “casas de campo” “turismo de aldeia” e 
“hotéis rurais”. 
 
Assim, os produtos-tipo neste segmento são os seguintes: 
 

• “turismo de habitação”,  
• “turismo rural”,  
• “agro-turismo”,  
• “casas de campo”,  
• “turismo de aldeia”,   
• “hotéis rurais”. 

 
Factores de Dimensão 
 
A OMT estima este segmento em cerca de 3% das chegadas de turistas internacionais 
(i.e. 19 milhões em 1998 e 20,8 milhões em 2003), mas com menor peso em termos de 
receitas geradas. 
 
O agro-turismo é ainda uma pequena parte do turismo rural, mas essa oferta de 
alojamento pelos agricultores nas quintas pode atingir os 20%, na Suécia e Suíça. Por 
ordem decrescente de oferta percentual dos agricultores, a OMT destaca ainda os 
seguintes países: a Áustria, Alemanha, França e Itália. 
 
 
 



 

SaeR Abril - 2005 - 125 

Consumidores 
 
O turista rural tem um elevado nível educacional e cultural (classes média e alta) e 
atribui grande significado aos valores e identidades culturais locais. Tem o desejo de 
independência, busca de autenticidade/um certo estilo, férias com "conteúdo", 
descoberta intelectual e contacto com as pessoas. Em geral, este tipo de turista está 
orientado para estadias curtas (que vão de um fim-de-semana comprimido a 1 semana) e 
são sobretudo famílias com filhos entre os 5 e os 11 anos, atraídos pelos animais, e 
casais entre 50-65 anos de idade com perfil de Empty Nesters e Seniores. 
 
Tendências 
 
A OMT, no final da década de 90, não antevia nenhum movimento em larga escala para 
este segmento; o crescimento mantém-se via faixa de turistas que quer férias 
‘customizadas’ e na ordem dos 6% ao ano, acima do crescimento global esperado para o 
turismo (4%).  
 
Em contrapartida a OMT esperava uma extensão dos produtos turísticos rurais até 2010, 
então em número e diversidade muito reduzidos. 
 
C.1.9. Eco-Turismo e Natureza 
 
Conceito 
 
A definição de Eco-Turismo da ‘EcoTourism Society’ é a de turismo consciente no 
sentido da conservação dos ambientes naturais e da sustentação do bem-estar das 
populações locais.    
 
Este segmento de eco-turismo e natureza pode incluir vários produtos turísticos, 
nomeadamente ‘natured-based travel’, viagens ambientais e ecológicas, expedições 
científicas, trocas culturais, estudo de línguas, ‘reality tours’, ‘earth restoration 
projects’, wildlife safari tours (que incluem birdwacthing, ver golfinhos, elephant 
trekking, gorilla safaris, polar-bear  watching, wolf watching,…) . 
 
Alguns destes produtos turísticos são difíceis de distinguir de outros segmentos, 
nomeadamente os de Turismo de Aventura. No entanto, a motivação principal da 
viagem é o factor determinante para a classificação em cada segmento.   
 
Os produtos deste segmento centram-se, sobretudo, em visitas a reservas/parques 
naturais ou outros locais protegidos para safaris fotográficos da vida selvagem 
(golfinhos, elefantes, gorilas, ursos polares, lobos, pássaros…), incluindo expedições 
científicas. 
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Factores de Dimensão 
 
A multiplicidade de actividades que poderão estar associadas a este segmento torna 
difícil a sua avaliação.  
 
Pela versão da ‘EcoTourism Society’ em 1998 existiriam 30 milhões de eco-turistas 
(cerca de 5% das chegadas de turistas internacionais), assumindo grande parte deste 
turismo um carácter doméstico (exemplo: em 1998 20 milhões de americanos 
eco-turistas viajaram dentro dos EUA). 
 
Em alguns países, este segmento assume grande importância, calculando-se que, em 
média, 20% das receitas geradas pelo turismo nos países em vias de desenvolvimento 
derivam do eco-turismo (exemplo: 8 em cada 10 visitantes vão ao Quénia por causa da 
‘wildlife’) 
 
Os principais destinos mundiais têm sido a Indonésia e o Bornéu, Índia, Venezuela, 
Arquipélago dos Galápagos, Costa Rica, Antárctica, África de Leste e Madagáscar. 
 
Consumidores 
 
Como os principais destinos são áreas protegidas, este turista não procura, 
nomeadamente, nem boa comida, nem hotéis de qualidade. Em geral, faz viagens mais 
longas e está disposto a gastar o dobro dos turistas não orientados para a natureza. 
 
O eco-turista tem mais de 30 anos, sem diferenciação significativa entre homem ou 
mulher e gosta de actividades ao ar livre. O eco-turista pode assumir os seguintes perfis 
de consumidores: Dinks, Empty Nesters ou Seniores. 
 
Tendências 
 
A OMT considera que o eco-turismo vai crescer de popularidade, pelo que vários 
destinos irão procurar promover o seu produto de forma a beneficiar desse potencial, e 
aponta a Noruega, o Brasil, a Venezuela e Cuba como exemplos de países com 
potencial para o eco-turismo. 
 
A taxa de crescimento prevista pela OMT até 2010 é de 20% ao ano, representando o 
segmento com maior potencial de crescimento. 
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C.1.10. Turismo de Aventura 
 
Conceito 
 
O turismo de aventura é definido pela OMT como a participação em actividades que 
envolvem tipicamente (mas não necessariamente) esforço físico. Compreende dois 
grandes tipos: 
- ‘hard adventure’: actividades no exterior com carácter único e extraordinário e 
transporte a pé; inclui nomeadamente produtos como escalada, montanhismo, ´slide’, 
rafting em rápidos difíceis; 
- e ‘soft adventure’: utilização de meios mecânicos no transporte e melhores condições 
de alojamento; inclui produtos como, por exemplo, canoagem, ‘bird watching’, passeios 
de bicicleta e em balões de ar quente. 
 
Existe uma proximidade de alguns dos produtos deste segmento com produtos de outros 
segmentos, nomeadamente de Desporto, Eco-turismo e Natureza. A diferença está, 
como referido, na motivação determinante que originou a viagem.  
 
Factores de Dimensão 
 
Para 2003 a OMT estimava que viajantes de aventura europeus atingissem 1 milhão 
face 555 mil em 1998 (dos quais 130 mil alemães, 100 mil oriundos do Reino Unido, 80 
mil franceses).  
 
Em 1998 o gasto médio atingia 1.500 dólares por viagem organizada, estimando-se que 
o mercado europeu total envolvesse 833 milhões de dólares. Na América do Norte, na 
mesma data, calculava-se que 85 milhões de pessoas faziam uma viagem de aventura, 
com gastos mínimos de 530 dólares, totalizando 45 milhares de milhões de dólares, mas 
que pode chegar a um total de 240 milhares de milhões, numa definição mais alargada 
de turismo aventura incluindo produtos como 'walk in woods' e viagens de canoagem no 
Amazonas. A maior parte dos americanos viaja dentro da região (80%), 10% para a 
América Central e do Sul, 10% para Nepal, África Central e do Sul e Pacífico Sul. 
 
Consumidores 
 
A motivação principal do turista de aventura é o destino e as características intrínsecas 
das infraestruturas. O alojamento e os detalhes da viagem/transporte são secundários. O 
que está em causa muitas vezes é realizar “um sonho” e não a deslocação em si. 
 
O preço destes produtos é elevado. Por isso, o consumidor tipo deste turismo não tem 
filhos e a maior parte das vezes tem à volta de 40 anos, ainda que também se encontrem 
viajantes de aventura na faixa etária dos 40 aos 60 anos (DINKS, EMPTY NESTERS e 
YAS). 
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Os jovens fazem, em geral, turismo de aventura sem pacote, quer por falta de 
rendimento, quer porque não gostam de viagens em grupo. 
 
Tendências 
 
Segundo a OMT, este segmento vai beneficiar da crescente procura de experiências 
diferentes e de aventura. As viagens de aventura tendem a ser mais curtas, sobretudo na 
Europa, seguindo os EUA. Começam a aparecer viagens mais adequadas a famílias e 
espera-se um crescimento mais rápido em nichos, trabalhados por operadores 
especializados. A título de exemplo refira-se a estimativa para 2020 de 1 milhão de 
turistas que podem vir a viajar no Espaço. 
 
C.1.11. Turismo de Saúde 
 
Conceito 
 
A SaeR, na linha da definição de Spa’s da BSF (British Spas Federation), considera que 
o Turismo de Saúde pode ser identificado com o conjunto de deslocações a todo o tipo 
de locais/infraestruturas orientados para o bem-estar físico e emocional e que fornecem 
serviços de relaxamento e reabilitação, através de um espectro de cuidados que integram 
a medicina, com tratamentos complementares anti-stress, relaxamento e beleza, num 
enquadramento de grande conforto e de um excelente acolhimento; muitas vezes esses 
serviços/produtos baseiam-se na utilização da água com fins terapêuticos (águas com 
qualidades minero-naturais) ou com objectivos de relaxamento anti-stress e de melhoria 
da estética somática. 
 
Segundo o English Tourism Council, e na linha da definição norte-americana, "turismo 
de saúde compreende os produtos e serviços que permitem aos seus consumidores 
melhorar ou manter a sua saúde através de uma combinação de actividades de lazer, 
recreativas e educacionais num local longe das perturbações do trabalho e de casa". 
 
O turismo de saúde tem as suas origens nas termas, i.e. em locais onde são aplicadas 
águas minero-naturais com fins terapêuticos. As termas podem ser consideradas como o 
primeiro produto turístico e eram procuradas pelas pessoas para descansarem e irem de 
férias. Na Europa, a vocação lúdica das estâncias termais, e o próprio investimento de 
capitais nesses espaços, foram perdendo peso à medida que surgiram novos espaços de 
férias, em particular as praias, e que se institucionalizou o chamado termalismo social 
(em muitos países o Estado Providência a seguir à 2ª G.M. promoveu a reabilitação da 
terapêutica termal ao conferir-lhe o mesmo estatuto que o das técnicas medicinais). O 
turismo termal entrou em declínio e a afluência termal passou a ter um carácter 
eminentemente popular e uma clientela sénior ou de terceira idade ou quarta idade, com 
a sociabilização a centrar-se nos temas do envelhecimento e condicionada pelos 
horários dos tratamentos termais. 
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O termalismo compreende, para além do clássico termalismo terapêutico, a componente 
de prevenção e promoção da saúde e a componente de reabilitação, não obstante se 
verifique ainda um grande desconhecimento destas últimas 2 vertentes, em alguns 
mercados como o português. 
 
A promoção de programas de Bem-Estar Termal, assim como a afluência às SPAs e a 
Centros de Talassoterapia, entram no domínio da prevenção da saúde e da promoção da 
saúde, sendo, aliás, clara a tendência na Europa do aumento da procura das termas para 
o descanso-activo, o relaxamento anti-stress e a melhoria da imagem estética / da 
estética somática (fysical fitness).  
 
Por sua vez o conceito de SPA (“Salut per Aqua”), inicialmente ligado à utilização de 
águas minero-naturais, tem-se alargado em novas direcções nos últimos 10 anos, no 
sentido de compreender todo o tipo de local, infraestrutura, produto, tratamento ou 
solução que esteja relacionada, ainda que vagamente, com a saúde física, mental ou 
espiritual. 
 
A ISPA - International Spas Association, baseada nos EUA, categoriza as Spas em 7 
tipos: 
 
  - day spa   
  - destination spa 
  - medical spa  
  - mineral springs spa  
  - hotel/resort spa 
  - cruise ship spa 
  - club spas  
 
Os Centros de Talassoterapia, cujas origens remontam também à Grécia Antiga e ao 
Império Romano, baseiam-se na utilização da água do mar e das algas. Actualmente, a 
par de muitos Spas, é considerado um produto de luxo, pouco acessível às classes 
médias.     
 
Factores de Dimensão 
 
As fortes restrições às comparticipações dos tratamentos convencionados e o expressivo 
crescimento que o segmento de Bem-Estar (“benessere”, wellness, …) vinha 
evidenciando fora do sistema termal, levaram os vários países europeus, com tradição 
termalista, a encetarem, a partir de meados da década de 90, programas de 
desenvolvimento estratégico das estâncias termais, numa lógica de maior aproximação 
ao mercado e procurando que as suas ofertas integrassem curas tradicionais com 
programas de Bem-Estar. A Itália, a Alemanha e a Espanha lideraram esse movimento, 
com bons resultados, e foram acompanhadas por outros países como a Hungria, a 
Bélgica e a Suiça.  
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Segundo a AETC-Associação Europeia de Termalismo e Climatismo, o número de 
curas termais em 2002, foi de quase 9,5 milhões na Alemanha (i.e. cerca de 11,5% da 
população alemã); 1,2 milhões em Itália, 600 mil em Espanha, 600 mil em França, 500 
mil na Finlândia e quase 500 mil na Suiça. 
 
Em Portugal, em 2002, o número de utentes das termas ascendeu a 93,5 mil e para 2004 
a ATP - Associação das Termas de Portugal espera que o número de frequentadores das 
termas ultrapasse os 100 mil (dos 97 mil registados em 2003, quase 10 mil eram clientes 
de Bem Estar) e que o número total de hóspedes (incluindo os acompanhantes) atinja os 
350 mil.  
 
Portugal, assim como a França, ainda não completaram a reconversão dos seus modelos 
de termalismo, muito assentes no termalismo terapêutico/medicinal e social. 
 
Em termos de taxas de crescimento, em 5 anos, a ATP espera que os frequentadores das 
termas em Portugal dupliquem, passando de 0,9% da população portuguesa para 1,8% e 
tem como objectivo num horizonte de 20 anos 2,5% da população portuguesa, i.e são 
esperadas taxas de crescimento anual de 15% de 2004-2008 e de 2,2% nos 15 anos 
seguintes. Os restantes mercados europeus têm diferentes maturidades: o alemão já está 
muito maturo; o espanhol, ainda tem margem para crescer mas tendo estado a crescer 
nos últimos anos com taxas de 2 dígitos; para a Itália, em 2001 a FEDERTERME 
considerava que esse mercado tinha um potencial de mercado quatro vezes superior ao 
actual. 
 
Em termos de facturação, no final da década de 90, França evidenciou uma queda do 
volume de negócios do sector termal (incluindo os tratamentos, o alojamento e a 
restauração…) para 7 milhões de francos (1,07 milhões euros), nas suas 94 estâncias 
termais e para uma frequência de 550 mil aquistas e mais quase 300 mil acompanhantes.  
 
Portugal, em 2003, registou um crescimento do volume de negócios de apenas 1,5% 
para 177 milhões de euros nas suas 32 estâncias termais (“localidade/área geográfica 
cujas actividades económicas se desenvolvem directamente relacionadas com o 
Balneário Termal (Balneário, Unidades Hoteleiras, Actividades de Animação, 
Restauração, Comércio Local)”112). 
 
Em termos de número de estabelecimentos termais / Spas o ranking da ESPA-European 
Spas Association dos principais países é o seguinte: 
 

 

                                                 
112 ATP – Associação das Termas de Portugal.  
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Itália 300
Alemanha 260
Espanha 128
Turquia 100
França 96
Aústria 81
Fonte: ESPA

Número de Spas

 
 
Ao nível da Talassoterapia, a França é líder, tendo registado um forte crescimento 
durante a década de 90, terminado o século com uma afluência de cerca de 300 mil 
pessoas aos seus 44 centros, com uma facturação global de 1,7 milhares de milhões de 
francos (260 milhões de euros) e 1 milhão de tratamentos diários por ano.  
 
As Estâncias Termais e os Centros de Talassoterapia beneficiam, em geral, de elevados 
índices de fidelização e, até ao momento, grande parte da afluência é doméstica. No 
final da década de 90, a França registava um peso dos estrangeiros de 1% no caso das 
Termas e de 10% no caso dos Centros de Talassoterapia. Estima-se que a Itália seja um 
dos mercados que regista maior peso da procura estrangeira - cerca de 20% no final da 
década de 90, segundo o site do Geoturisme. A Alemanha também recebe um nicho de 
turistas oriundos dos países fronteiriços. 
 
Os ingleses, assim como os americanos, não são fortes frequentadores de termas, 
valorizam mais o relaxamento proporcionado pela envolvente do que o tratamento/cura, 
pelo que nesses países associados aos hotéis-spas aparecem complexos de lazer muito 
completos (golfe, ténis, equitação…) que transmitem a imagem de clubes de luxo. Aliás 
os americanos e os ingleses são os principais frequentadores de Spas - segundo um 
estudo recente da ‘NFO Plog Research’ para a ISPA (Internacional Spa Association) a 
percentagem de residentes nos EUA e no Reino Unido que visitaram uma Spa nos 
últimos 12 meses foi de, respectivamente, 21% (mais de 100 milhões de pessoas) e 35% 
(25,6 milhões de pessoas). 
 
Consumidores 
 
Tradicionalmente as estadias nas termas tinham uma duração média elevada (21 dias em 
França, 15 dias em Itália, 4 semanas na Alemanha), mas esse facto tem vindo a alterar-
se, porque é incompatível com a vida activa e é crescente a procura dos programas de 
bem-estar termal, os quais assumem muitas vezes o carácter de um short-break. Tendo 
em conta os dados da ESPA, chega-se à conclusão que essas estadias médias baixaram 
muito em países como a Alemanha e a Espanha (para estadias entre 6 a 9 dias), 
enquanto que em França se mantinha em 2000 em estadias médias de quase 19 dias. 
Tais dados serão o reflexo, a essa altura, do estádio de reconversão dos respectivos 
modelos termalistas. Em França, no final da década de 90, à excepção das termas que 
ofereciam termalismo infantil, 35% dos aquistas tinham entre 60 e 65 anos e 25% mais 
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de 65 anos (no entanto, o peso destes últimos quando considerado o total de 
frequentadores de termas baixava para 16%); 59% dos aquistas eram mulheres e a maior 
parte viaja acompanhado pelo cônjuge e pelos filhos.   
 
Em Portugal, em 1997, cerca de 44% dos utentes das termas (aquistas) tinham entre 45 
e 64 anos; 71% tinham entre 45 e 75 anos. O grande crescimento estará relacionado 
com a utilização das termas para turismo, i.e, a participação em programas de Bem-
Estar Termal. 
 
O novo surto de desenvolvimento que as termas estão a beneficiar aparece associado a 
uma renovação do tipo de frequentador e a uma reinvenção das práticas termais. Em 
consequência as termas terão de conseguir responder simultaneamente às exigências dos 
mercados tradicionais e dos novos mercados: 
 
-  O frequentador tradicional, em geral, é Empty Nesters ou Sénior com uma idade 

média de 65 anos e baixo índice económico e baixo nível cultural; as qualidades 
medicinais das águas são a principal motivação da deslocação (aquista); também 
valorizam o sossego e a ambiência tranquila; 

-  Os novos clientes das termas, que vão participar nos Programas de Bem-Estar, 
deslocam-se motivados sobretudo pelo facto de as termas estarem inseridas em 
patrimónios ambientais e terem enquadramentos urbanos propiciadores à 
descontracção; são elites e classes médias urbanas que procuram férias repousantes e 
intimistas e que valorizam as instalações, os circuitos e equipamentos que lhes 
ofereçam actividades e práticas de lazer orientadas para a melhoria da estética 
somática e para o culto da juventude, i.e. que ofereçam serviços que lhes permitam 
atenuar os efeitos negativos da vida moderna e do sedentarismo; as férias nas termas 
são também percepcionadas como um indicador de qualidade de vida e de ostentação 
de poder económico.  

 
Relativamente à talassoterapia em França, dados apontam para que a maioria dos 
utilizadores sejam mulheres (cerca de 70% - 65%), com rendimentos médios elevados e 
idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, embora se esteja a assistir a um aumento 
de frequentadores com menos de 40 anos (mais de 10%) e de homens (30% - 35%). No 
final da década de 90, a estadia média era de 6 dias e o pacote de uma semana de 
talassoterapia por pessoa, incluindo alojamento em regime de meia pensão, fora da 
época alta, variava entre 3500 e 5000 francos (535 e 760 euros). Em Portugal, os utentes 
mais assíduos dos Spas e dos Centros de Talassoterapia são indivíduos activos, com 
idades entre os 30 e os 50 anos, da classe média/alta, que procuram destinos de férias e 
de lazer desmassificados. 
 
Quanto aos Spas, a ISPA estima que a idade média dos utentes ingleses dos SPAs seja 
de 36 anos, mais baixa do que a dos utentes americanos, e para rendimento médio do 
utente inglês de £30,500; a principal razão para os ingleses visitarem os SPAs 
relaciona-se com a identificação do Spa com um 'local de relaxe'; além disso 
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consideram que 'os spas fazem-lhes sentir melhor', 'são terapêuticas para o corpo' e 'os 
spas são excelentes para o stress'.  
 
A sazonalidade da frequência de Spas e de Centros de Talassoterapia e dos Programas 
de Bem-Estar Termal é menor do que do Termalismo terapêutico.  
 
Tendências 
 
Estamos já a assistir na Europa a uma crescente integração entre o termalismo 
terapêutico e os programas de Bem-estar Termal de promoção e prevenção da saúde, 
i.e., as termas têm de responder às exigências e à satisfação quer dos mercados 
tradicionais de programas de longa duração quer dos novos mercados (de curta 
duração), de aplicação da água em técnicas que permitem o relaxamento. Estes novos 
frequentadores das termas atribuem importância acrescida às estruturas de animação, 
quer nocturna, quer diurna (como campos de golfe, ténis, caça…), e à oferta cultural.  
 
Entre os factores propiciadores do desenvolvimento do turismo de saúde sublinhem-se 
os seguintes:  
-  as pessoas preocupam-se com a saúde relativamente mais cedo, no sentido da 

prevenção e as qualidades terapêuticas das águas minero-naturais das termas podem 
beneficiar a qualidade de vida das pessoas, mesmo em termos preventivos; 

-  existe a necessidade de ao longo do ano fazer períodos de férias mais frequentes, 
ainda que mais curtos, para recuperar física e emocionalmente do stress do dia-a-dia; 

-  a localização das termas em parques de grande qualidade ambiental e os seus 
equipamentos e estruturas criam condições para o retemperar físico e mental e para a 
melhoria estética; 

-  o fenómeno da inversão da pirâmide demográfica e a necessidade de independência 
funcional em escalões etários acima dos 65 anos conferem grande potencial às termas 
que funcionem como pólos ligados à reabilitação, nomeadamente à recuperação 
geriátrica (através de programas de apoio a pessoas com algum grau de dependência); 

-  o nicho do termalismo infantil também se apresenta com grande potencial. 
 
A título ilustrativo, refira-se que a última inovação na área dos Spas de luxo é o 'in-
room spa service', lançado pelo Sheraton Hotel Park Tower de Londres (i.e., uma 
‘virtual spa experience’). 
 
Ao nível da garantia da qualidade dos serviços, há 5 anos foi criado um sistema de 
acreditação e certificação dos SPAs pela British International Spa Association (BISA), 
com crescente aceitação internacional (de 1 a 6 ondas), e ao nível das termas, a forte 
concorrência de operadores que não dispõem de águas medicinais nem minero-naturais 
está a conduzir a medidas legais em Espanha e na Alemanha. 
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C.1.12. Turismo Espiritual/Religioso 
 
Conceito 
 
Neste tipo de turismo a motivação principal da deslocação/estadia é o culto, a fé e a 
visita a lugares directamente relacionados ou espirituais. Compreende a procura de um 
turismo com uma conotação espiritual e propiciadora de uma viagem interior e 
rejuvenescimento espiritual, que permita compensar a aparente falta de sentido da nossa 
vida quotidiana nos tempos actuais de grande consumismo e stress. 
 
De facto, as deslocações por motivos religiosos (culto) ou espirituais estão a crescer. No 
entanto, como muito do património histórico-cultural é de origem ou cariz religioso, 
muitas vezes é difícil definir a fronteira entre turismo religioso e turismo cultural 
(muitas vezes as pessoas visitam locais religiosos não por eles serem religiosos, mas 
pelo seu carácter único), levando, inclusivamente, a que, por vezes, o turismo religioso 
seja considerado como parte integrante do turismo cultural.  
 
A OMT integra este tipo de turismo no segmento Temático. No entanto, a SaeR, dada a 
especificidade do turismo religioso/espiritual e eventual importância para Portugal, 
optou por autonomizar este segmento e proceder a uma caracterização e análise 
separada. 
 
Vários estudos sobre turismo religioso sublinham que este turismo pode compreender 
três vertentes:  
 
- uma primeira vertente mais espiritual, muito identificada com as peregrinações, em 
que a motivação principal da deslocação/estadia é a fé e os lugares directamente 
relacionados, chamados santuários (“lugar por excelência da proximidade de Deus”)113;  
 
- uma outra vertente de “turismo em lugares religiosos e turismo de objectos religiosos”, 
ou seja, uma vertente mais cultural do turismo religioso, em que a razão principal das 
visitas “não é geralmente conhecer o objecto religioso como tal, mas como um produto 
da cultura humana”114, i.e, é uma abordagem sociológica de “acesso à cultura emanada 
das grandes religiões”115;  
 
- uma categoria intermédia, em que face à primeira a componente religiosa é menor e 
em que a peregrinação é sobretudo o pretexto para fazer turismo, i.e., visitar lugares e 
monumentos que de outra forma não se visitariam; nesta categoria o turismo religioso 

                                                 
113 GUERRA, Padre Luciano em ‘O Turismo Religioso no Mundo de Amanhã’, Gabinete de Estudos Turísticos do 
Instituto de Novas Profissões (1988).  
114 Idem. 
115 http://geotour.ifrance.com (site de GEOTURISME, que se auto-intitula o site da Geografia do Turismo). 
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pode-se definir como “um complemento do cultural e do espiritual que dá lugar a uma 
inter-acção valorizante para o homem”116. 
 
É também referido que “as peregrinações são uma das mais velhas formas de migração 
turística” e que mesmo actualmente se assiste a um considerável desenvolvimento deste 
tipo de migração, sendo um fenómeno que diz respeito a todas as religiões e com uma 
história tão longa como a história das religiões. A maior parte das peregrinações tem um 
carácter local ou regional e só uma minoria assume uma projecção internacional.  
 
As peregrinações não são entendidas da mesma forma, nem têm a mesma importância 
em todas as religiões, pelo que há quem considere que existem duas grandes correntes 
religiosas quanto às peregrinações: as religiões para as quais as peregrinações fazem 
parte da prática religiosa (Ex: Católicos, Mulçumanos, Budistas) e as religiões para as 
quais o conceito de peregrinação não existe mas cujos crentes praticam uma forma de 
turismo religioso (Ex: Judeus, Protestantes)"117  
 
As peregrinações católicas mais importantes são feitas a Roma, Lourdes, Santiago de 
Compostela, Fátima e Terra Santa. Os principais locais de peregrinação católica na 
América Latina são o de Guadalupe no México, o da Nossa Senhora da Aparecida no 
Brasil e dos de Luján e São Caetano na Argentina. As principais peregrinações 
islâmicas são a Meca, no Ramadão e no nascimento de Maomé, e os budistas visitam os 
locais de culto ligados à vida do Buda (os locais do nascimento, do sermão 'Roda da 
Lei' no Parque Gazelas, do Panirvana). O judaísmo não dá importância ao conceito de 
peregrinação, as principais motivações do turista religioso judeu relacionam-se com a 
história do povo judeu (Muro das lamentações, campos de concentração, o regresso à 
terra prometida, Israel). 
 
O site GEOTOURISME118 refere que estaremos num processo de invenção de uma 
nova abordagem do sagrado e cita E. JAFFRAIN (1993): “um novo mercado está em 
vias de se criar, composto por novos actores e novos consumidores: um mercado 
espiritual animado pela necessidade de um conhecimento profundo, fora dos sistemas 
religiosos regulamentados”.  
 
“As férias eram antigamente puramente de lazer mas nos últimos 10 anos passaram a 
ser de rejuvenescimento mental e físico. O rejuvnescimento espiritual será o próximo” 
(PATA -Pacific Asia Travel Association). 
 
 
 
 
 
                                                 
116 Idem. 
117 Cristina Barroco, professora do Curso de Turismo da ESVT. 
118 http://geotur.ifrance.com 
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Factores de Dimensão 
 
Raras são as instituições internacionais que apresentam estimativas sobre este segmento. 
No site GEOTOURISME119 são avançadas estimativas que apontam para um número 
anual de peregrinos de 130 milhões, dos quais 90 milhões de cristãos e 40 milhões 
repartidos entre o islamismo, o budismo e o hinduísmo.  
 
Como elementos balizadores podemos referir que, segundo o Anuário Pontifício de 
2004, actualmente o total de Católicos no mundo ascende a 1,071 mil milhões (o que 
representa 17% da população mundial, mais 10M do que em 2003, mas uma diminuição 
percentual dos baptizados face à população mundial de 17,3% para 17,2%). Desse total 
de católicos 26,1% são europeus e na Europa 40,5% das populações locais são católicas. 
Calcula-se também que existirão no mundo 1 milhar de milhão de Muçulmanos (dos 
quais 180 milhões árabes), 300 milhões de Budistas e 17 milhões de Judeus. 
 
Em França, deslocam-se por ano entre 8 a 9 milhões de pessoas por motivos religiosos 
e/ou espirituais, com Lourdes a ocupar uma posição muito importante. 
 
Lourdes é uma vila-santuário, que, com os seus 15.000 habitantes e 255 hotéis 
declarados, recebe anualmente, entre Abril e Outubro, cerca de 6 milhões de peregrinos 
(em 1991 recebeu 5,2 milhões de visitantes, dos quais 693 mil peregrinos oficiais), que 
geram uma economia avaliada em 720 milhões de euros. Em termos de capacidade 
hoteleira, Lourdes ocupa a 2ª posição em França, logo após Paris (em 1996 os 304 
hotéis homologados ofereciam 35 mil camas em 21 mil quartos). 
 
Segundo um inquérito de conjuntura realizado junto dos hotéis e campings de Lourdes, 
entre Maio e Setembro de 1992, cerca de 70% do total das noites registadas eram de 
turistas ou peregrinos estrangeiros, dos quais quase 50% eram italianos, 13% belgas, 
13% irlandeses, 8% espanhóis e 7% alemães. Desde 1990, ainda que com um peso 
marginal, começaram a afluir turistas da Europa Central e americanos e asiáticos 
(japoneses, em particular). Outros inquéritos realizados indicavam que: em 1996, o 
factor religioso era de longe a principal motivação da visita (em 81% dos peregrinos, 
em 96% dos peregrinos oficiais e em 70% dos turistas);  
 
Relativamente a Santiago de Compostela, as estimativas para o Ano Santo de 2004 
(Jacobeo) apontavam para 12 milhões de visitantes, dos quais 6 milhões iriam pernoitar 
(turistas) e 4 mil milhões de receitas para o sector turístico (mais de 10% do PIB da 
Galiza). Em 1999, o anterior ano Jacobeo, Santiago de Compostela recebeu 11 milhões 
de visitantes, dos quais cerca de 5 milhões pernoitaram (turistas) e obteve receitas na 
ordem de 3,0 mil milhões de euros.  
 

                                                 
119 http://geotur.ifrance.com 
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Muitos dos visitantes a Santiago de Compostela são espanhóis, estimando-se que os 
estrangeiros representem entre 16% e 34% do total de visitantes e que num ano que não 
seja Ano Santo o número de peregrinos ascenda a 2 milhões (como referência, refira-se 
que a Galiza recebeu em 2002 4,4 milhões de turistas, dos quais cerca de 660 mil eram 
estrangeiros e registou receitas turísticas em 2,7 milhões de euros120).  
 
Fátima, que se localiza no centro do país, é considerada, actualmente, um dos 
principais altares do mundo e a sua projecção internacional ficou favorecida com as 
peregrinações sucessivas dos papas Paulo VI e João Paulo II. A Geoturisme considerava 
mesmo que “com mais de 2 milhões de peregrinos por ano, Fátima faz parte do grupo 
das maiores peregrinações do mundo”, embora seja um santuário com uma história 
relativamente recente (as aparições datam de 1917). 
 
Segundo um Inquérito realizado em 1997121 cerca de um décimo dos mais de 4 milhões 
de visitantes que o Santuário registava por ano seriam estrangeiros; no entanto, o facto 
de os estrangeiros serem “responsáveis por cerca de 80% das dormidas totais, nos meios 
de alojamento classificados” demonstra a sua importância para o turismo local. 
 
Actualmente estima-se em 5 milhões o total de deslocações ao recinto do Santuário de 
Fátima, por ano (também por motivos culturais)122, das quais cerca de 1 milhão 
efectuadas por estrangeiros (inclui estrangeiros em peregrinações não organizadas, pois 
o Serviço de Peregrinos só registou em 2003 174 mil peregrinos estrangeiros - em 
Peregrinações Organizadas-, dos quais 15,3% italianos, 14,8% espanhóis, 3,6% 
alemães, 3,2% polacos e 3% americanos, e 255 mil em 2002)123. O crescimento do 
número de participantes nos serviços religiosos levou à construção de uma nova igreja, 
a da Santíssima Trindade– um investimento de 40 milhões de euros, a inaugurar em 
Maio de 2007, com uma plateia de quase 9 mil lugares (GECA-Grande Espaço Coberto 
para Assembleias), havendo uma divisória movível que pode limitar a lotação a um 
terço (a actual basílica do Santuário de Fátima tem uma capacidade de 1.000 pessoas e o 
número de celebrações de 1.000 a 9.000 pessoas foi de 613 em 2003). 
 
Relativamente ao Vaticano, estimam-se em 10 milhões o número de visitantes, por ano.  
 
 
 
 

                                                 
120 Em www.turgalicia.es 
121 AMBRÓSIO, Vítor in ‘Fátima: Território Especializado na Recepção de Turismo Religioso  
122 Segundo dados do  Santuário de Fátima o número de participantes nas missas oficiais (peregrinos) em 2003 foi de 
3.546 mil pessoas (face 3.585 mil em 2002); note-se que estes valores incluem os participantes nacionais, 
nomeadamente os residentes em Fátima e arredores 
123 Note-se que o Inquérito de Fronteira de 1999 também evidenciava que só 2,1% dos turistas estrangeiros entrados 
em Portugal nesse ano apontaram os motivos religiosos como estando na base da viagem (i.e. cerca de 250 mil 
estrangeiros) – dados da Direcção Geral do Turismo, em ‘Turismo em Portugal (Resultados do Inquérito de Fronteira 
1993-1999)’. 
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Consumidores  
 
O turismo religioso e espiritual é, por natureza, um fenómeno transversal a todas as 
idades (jovens, famílias, Empty Nesters e Seniores) e a todas as classes sócio-
económicas, ainda que a nível de deslocações internacionais, possa ser condicionado 
pelo nível de rendimento dos turistas.  
  
A especificidade deste tipo de turismo, sobretudo nas acepções mais espirituais e menos 
culturais reflecte-se na forma como as pessoas viajam e nas exigências destes turistas. 
Em peregrinações internacionais, em geral, as pessoas deslocam-se em grupos 
organizados com um líder espiritual (um sacerdote), que divulgou a peregrinação dentro 
da comunidade paroquial. Há uma preparação antes da viagem, um maior cuidado na 
escolha de hotéis e restaurantes e é um pacote com tudo incluído. São grupos muito 
disciplinados e que se respeitam. O guia/profissional de turismo que contactar com estes 
turistas tem de respeitar a fé e as instituições religiosas quando fala, guia e organiza a 
agenda dos crentes e são grupos que obrigam a um acompanhamento permanente pela 
agência de viagem que organizou a peregrinação (os agentes de viagem assumem um 
papel de conselheiros).   
 
De facto, a forte componente emocional associada ao turismo religioso evidencia-se na 
sensibilidade deste tipo de turista e obriga os agentes que actuam neste segmento a 
politicas comerciais e de marketing específicas. 
 
Ao nível dos movimentos internacionais, as deslocações de europeus aos santuários 
americanos são, sobretudo, motivadas por razões culturais, enquanto os americanos 
visitam os santuários europeus sobretudo por motivos religiosos.  
 
Tendências  
 
“André Malraux previa, quando mais ninguém o fazia na Europa cientista e materialista, 
que o século XXI seria espiritual e religioso. Para um islâmico, essa era uma evidência, 
como também o era para um judeu depois do Holocausto. A Europa descobre agora que 
Malraux viu o que outros não viam, nem consideravam credível: quando uma maioria 
qualificada esperava viver a expressão máxima do domínio dos valores culturais 
europeus, expressos das Américas ao Oriente, a Europa vê-se perante a necessidade de 
meditar e de reflectir sobre si própria numa emergência de defesa da sua subsistência, 
do seu nível de vida e da diversidade dos seus estilos de vida, das suas expectativas de 
segurança e da sua convicção de que lhe estava prometido um crescimento continuado, 
um progresso cumulativo”124. 
 
Aliás, Monsenhor Luciano Guerra, Reitor do Santuário de Fátima, considera mesmo 
que a procura de turismo religioso está em crescendo no mundo, pois parte de um 
                                                 
124 SaeR, em ‘Avaliação Estratégica das Condições de Desenvolvimento do Concelho de Alcobaça’, Câmara 
Municipal de Alcobaça, Março de 2004 
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patamar muito baixo (do pico mais baixo), sendo de destacar, ao nível da religião 
católica, um fervilhar religioso nos novos países da ex-URSS. 
 
As pressões diárias da vida moderna provocam cada vez mais interrogações quanto ao 
sentido do consumismo e materialismo que caracterizam actualmente as sociedades 
ocidentais, sendo inclusivamente crescente a procura de locais/espaços onde as pessoas 
possam descansar e relaxar, ao mesmo tempo, que permitem uma viagem interior, isto 
é, ambientes propiciadores a uma procura do auto-conhecimento e da vivência da 
espiritualidade, no sentido do aprofundamento da sua vivência religiosa ou de 
conhecimento de outras religiões ou outras linhas de pensamento. Como qualquer tipo 
de turismo, o turismo religioso também reflecte a alteração do perfil do turista no 
sentido de um turismo cada vez mais participativo/activo, da procura da vivência de 
experiências únicas.  
 
Neste contexto, assiste-se a um reviver do espírito do peregrino e uma expansão dos 
retiros espirituais e outras sessões religiosas, com uma estrutura menos rígida que 
permitem aos interessados encontrar um espaço calmo favorável à introspecção e 
reflexão. Inclusivamente é já evidente em alguns países essa procura em programas de 
short-break e a organização de actividades, eventos e/ou retiros por algumas novas 
comunidades de consagrados dirigidos à Sociedade. 
 
Para além da expansão deste tipo de turismo religioso com uma vertente espiritual, 
também se assiste ao crescimento do turismo de ‘curiosidade religiosa’ e, ao 
consequentemente, aproveitamento do património histórico-cultural da Igreja e de 
outros monumentos sagrados para esse fim. Essas são por vezes formas decisivas de 
garantir a recuperação e manutenção de um vasto património e, de ao mesmo tempo, 
contribuir para o conhecimento da história do local visitado e a evangelização. 
 
C.1.13. Turismo Temático 
 
Conceito 
 
O turismo temático tem um foco limitado: a viagem é motivada pelo interesse num tema 
específico, sendo a localização, em geral, uma matéria irrelevante. Compreende, 
sobretudo, deslocações a parques temáticos, entendendo-se estes como atracções 
construídas à volta de um tema e baseadas num conjunto de divertimentos e 
experiências (como equipamentos de diversão, shows, restaurantes e bares) e cujo peso 
da componente educativa pode ser maior ou menor consoante o tipo de parque. 
 
Embora a OMT concentre a análise deste segmento nos parques temáticos, inclui, no 
entender desta organização, também o turismo religioso, o turismo de saúde, o turismo 
industrial e o ‘wildlife tourism’. Como já foi referido na introdução a este sub-capítulo a 
SaeR autonomizou o turismo religioso e o turismo de saúde, dada a actual e potencial 
importância para Portugal destes tipos de turismo.  
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Os parques temáticos podem ser divididos em 2 grandes categorias de produtos: 

 Parques com forte componente lúdica (americanos) 
 Parques com forte componente educativa (europeus) 

 
Factores de Dimensão  
 
A dificuldade em delimitar a definição de parque temático complica a avaliação do 
número de parques temáticos a nível mundial. Não obstante, a OMT estimava que no 
final da década de 90 existissem 320 parques temáticos no mundo (200 nos EUA, 60 na 
Europa, 25 no Canadá, 15 na América do Sul e 20 na Ásia, África e Austrália), e que 
em 1997, ao nível de todo o mundo, as chegadas de visitantes tenham atingido 266 
milhões, dos quais 100 milhões americanos, e os gastos totais 4,7 biliões de dólares. 
Nessa altura este segmento evidenciava crescimentos de 8% ao ano, mas, por exemplo, 
os principais parques temáticos europeus estão, actualmente, a enfrentar dificuldades 
devido a uma evolução da procura abaixo das expectativas. 
 
Os cinco maiores parques no mundo são da Disney (no Japão, o Magic Kingdom; na 
Florida; na Califórnia; em Paris; o Epcot, na Florida) 
 
A Disneyland de Paris (com cerca de 12,5M visitantes) representou em 1998 4% dos 
gastos de estrangeiros na indústria de turismo francesa e alavancou as visitas aos outros 
parques temáticos europeus como Port Aventura, Efteling, Futurscope, Phantasialand e 
Parc Asterix. 
 
Consumidores 
 
Os principais visitantes dos parques são famílias com filhos com idades compreendidas 
entre 5 e 15 anos, mas também grupos e casais sem filhos. Em geral, auferem níveis de 
rendimento e educacionais muito variados, a não ser para temas específicos, como, por 
exemplo, ciência. 
 
Tendências 
 
A OMT, no trabalho supra mencionado, publicado em 2001 apresenta as seguintes 
tendências: 
 
-  O crescente sucesso dos parques temáticos conduz a uma nova tendência de ‘short 

breaks’ de famílias e de ‘midweek breaks’; 
-  Manutenção do forte crescimento da procura de parques temáticos, especialmente na 

Europa, com o decréscimo do tempo de lazer, pois os parques são destinos com 
actividades numa área condensada (destinos packed); 

-  Crescimento substancial do mercado de parques temáticos para famílias até 2010; 
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-  Redução das infra-estruturas de diversão (como montanhas-russas e carrosséis) a 
favor de mais componentes temáticas, de um maior realismo e da exigência de maior 
atenção/concentração nos futuros parques; 

-  Continuação da exploração dos ‘temas’ pela Europa (em restaurantes, hotéis,...), o 
que já está consolidado nos EUA; 

-  Crescimento diferenciado dos parques temáticos na Europa e nos EUA: a Europa 
optará pela via francesa de dar maior peso à componente educacional, de parques 
mais pequenos e ao ar livre; 

-  Esta indústria na Europa será condicionada pela dificuldade em encontrar espaços 
para os parques, o que nunca se colocou aos EUA; 

-  O alojamento no local ou perto do parque é um factor de grande importância; 
-  Os parques são uma forma de gerar ou regenerar visitas turísticas a um 

destino/região. 
 
C.1.14. Cruzeiros 
 
Conceito 
 
O turismo de cruzeiros refere-se às viagens em navios de cruzeiro, com propósitos de 
lazer, em geral no mar, mas também inclui cruzeiros em rios e viagens charters em 
iates. Contudo a OMT concentra a caracterização deste segmento nos cruzeiros de mar. 
 
Os tipos de produtos que podem estar incluídos neste segmento são: 
 

 Cruzeiros para famílias; 
 Cruzeiros ‘all-inclusive’;  
 Cruzeiros de luxo; 
 Cruzeiros para casamentos e lua-de-mel; 
 Cruzeiros com temas (como educacionais ou destinos excêntricos, …); 
 Cruzeiros combinados com destinos específicos (cruise-and-stay), também nas 

ilhas privadas das empresas de cruzeiros; 
 Cruzeiros em grandes rios. 

 
Factores de Dimensão 
 
Em 1998 o número de passageiros de cruzeiros atingiu 7,5 milhões (6 milhões oriundos 
dos EUA) e a previsão para 2005 da OMT era de 13,5 milhões (2 milhões no 
Mediterrâneo face 1 milhão em 1998 e a 1,5 milhões estimados para 2002). Segundo o 
relatório ‘Mudanças Globais na Indústria de Cruzeiros 2003-2010’, já elaborado após o 
11 de Setembro, prevê-se um crescimento para mais de 17 milhões de passageiros de 
cruzeiros até 2010, o que, apesar de representar uma queda face à previsão emitida há 
três anos (de 20 milhões), significa, ainda assim, quatro vezes mais passageiros de 1990 
a 2010. Ainda segundo a mesma fonte, em 2002 a procura de cruzeiros terá aumentado 
9% para 11,2 milhões de passageiros. 
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Os principais mercados de destino têm sido as Caraíbas & Bahamas, Europa, Alasca, 
Canal do Panamá, Costa Pacifico do México e Bermudas. 
 
Os principais mercados consumidores de cruzeiros (emissores) são os EUA e a 
Inglaterra; a Europa continental é considerada um mercado emergente.  
 
A indústria de cruzeiros beneficia do envelhecimento das populações nos dois principais 
mercados e na Europa Continental.  
 
A OMT refere ainda que o impacto económico total dos cruzeiros nos EUA ascendeu a 
11,6 milhares de milhões de dólares em 1997 (US$6,6 biliões em gastos directos dos 
cruzeiros e dos passageiros, US$1,8 biliões em transporte aéreo e US$1,2 biliões em 
outros transportes) e que antevia que tivesse atingido os 18,3 milhares de milhões de 
dólares em 2002. O relatório ‘Mudanças Globais na Indústria de Cruzeiros 2003-2010’ 
avaliava a indústria de cruzeiros, em 2002, em 15 mil milhões de euros, mais mil 
milhões do que em 2000, com os EUA a representar 11 mil milhões de euros e o Reino 
Unido 1,2 mil milhões.   
 
Relativamente aos cruzeiros em rios, a OMT sublinha o forte crescimento de 1993 a 
1998, em que triplicou o número de passageiros.  
 
Os principais rios de destino de cruzeiros são o Nilo, Reno, Neva e Volga na Rússia, 
Danúbio e Yangtse na China. 
 
Consumidores 
 
Existem produtos muito variados para todo o tipo de consumidores: cruzeiros para 
famílias (com infraestuturas específicas como 'teen discos', centros de realidade virtual), 
‘all-inclusive’ (navios pequenos e luxuosos para Empty Nesters e seniores), ‘luxury 
lines’ (linhas curtas e preços elevados para Empty Nesters e Seniores), ‘get married on-
board’, cruzeiros com temas (atrai vários grupos etários dependendo do tema das 
actividades ou dos destinos, por exemplo, arte, dança e golfe). 
 
Tendências 
 
Os crescimentos esperados para 2005 e 2010 serão mais expressivos ao nível dos 
cruzeiros 'mass holiday', para jovens e para seniores e dos cruzeiros para mercados 
especialistas (como cruzeiros educacionais que promovem destinos excêntricos, como o 
Árctico e Antárctico). 
 
Prevê-se a crescente importância das viagens 'cruise-and-stay' (cruzeiro seguido de 
estadia num destino específico por algumas noites), o que conduz a um aumento da 
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importância dos destinos nos cruzeiros, bem como a expansão das chamadas ‘top lines’ 
em detrimento das linhas mais pequenas. 
 
Ainda que os cruzeiros continuem a beneficiar do envelhecimento das populações dos 
principais mercados emissores, a OMT previa a queda da idade média dos passageiros 
para a faixa dos 25-39 anos de idade (mas com rendimentos entre 30 e 100 mil dólares) 
e a crescente procura de cruzeiros por famílias com filhos. 
 
Questões como crescentes medidas de protecção contra a sobrelotação (por exemplo, as 
Ilhas Bermudas têm o mais elevado imposto por passageiro de cruzeiro) e a expansão 
das ilhas privadas das linhas de cruzeiro, à medida que estas aumentam as suas frotas, 
também vão condicionar o leque de produtos deste segmento. 
 
 

C.2. A DIMENSÃO E ORIGEM DA PROCURA DO 
DESTINO PORTUGAL 
 

C.2.1. A Dimensão do Turismo numa Perspectiva Global 
 

De acordo com os estudos e análises estatísticas da OMT, o Turismo Global situou-se 
em cerca de 700 milhões de turistas internacionais em 2002. 
 
A Europa, conforme anteriormente referido, apresentou-se como a principal região 
emissora, responsável pela “exportação” de mais de 57% dos turistas a nível global. Os 
restantes turistas internacionais são, fundamentalmente, originários da Ásia Oriental e 
Pacífico e Américas, com uma quota de emissão de turistas de 18.7% e 17%, 
respectivamente. 
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Regiões Emissoras para o Mundo em 2003

Américas;   120

Ásia e Pacífico; 
131

Europa;   405

Outros ; 14

Médio Oriente; 
16

África; 17

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

 
 
Conforme referido aquando das Questões Estruturais do presente relatório, os números 
apresentados acima, bem como a posição relativa das diferentes regiões, resultam de um 
conjunto de factores determinantes dos quais consideramos de destacar os seguintes:  

• Rendimento disponível das famílias para o Turismo  
• Menor desigualdade económica e social das famílias 
• Localização e inserção geográfica regional 

 

A correlação estatística entre o crescimento do Turismo Internacional (número de 
turistas) e o crescimento PIB, no período 1986-2001, apresenta-se muito forte, situando-
se na casa dos 0.989.  
 
No entanto, esta correlação, não constitui condição suficiente para a determinação da 
Procura Turística necessitando de alguns ajustamentos. Num contexto microeconómico 
e tendo conta que o Turismo implica despesa por parte das famílias em bens e serviços 
não ligados directamente às suas necessidades primárias e subsistência, abaixo de 
determinado nível de rendimento, não se verificam despesas em consumo turístico. A 
partir desse nível mínimo, o “wallet share” disponível para o turismo apresenta um 
nível de crescimento directo e em certos níveis até mesmo geométrico, com o aumento 
do rendimento da família. No entanto, a partir de determinado rendimento, esta 
elasticidade deixa de se verificar com tanta intensidade, tornando-se a curva 
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Rendimento Disponível / Consumo Turístico menos elástica e impactando 
fundamentalmente os padrões de consumo, bem como a escolha do destino turístico. 
 
A menor desigualdade económica e social entre as famílias residentes nas chamadas 
economias desenvolvidas, constitui outro dos impulsionadores e determinantes da 
dimensão da procura turística.  
 
Conforme acima referido, o PIB per capita reflecte a geração média de riqueza per 
capita, no contexto da definição do rendimento das famílias, gerando propensão para o 
consumo. Assim, ao se verificar uma distribuição da riqueza nacional mais equitativa e 
uma redução do fosso de desigualdade económica e social das famílias, será 
exponenciado o rendimento global disponível para o consumo turístico, sendo 
massificada e democratizada essa tipologia de despesa pela população.  
 
O terceiro factor condicionante da determinação da dimensão potencial do Turismo 
internacional, designadamente a localização e inserção geográfica, torna-se 
determinante no sentido em que as características geográficas, em especial geopolíticas 
e económicas, das regiões influenciam fortemente a sua capacidade de contribuir para o 
fluxo internacional de turistas. 
 
A título ilustrativo, consideremos os Estados Unidos, com uma população estimada em 
cerca de 290 Milhões de habitantes (dados de 2002), apresentando elevados índices de 
rendimento (em 2002, o PIB per Capita foi de 35 750 Dólares PPC, dos mais altos a 
nível mundial)125; e uma equidade mediana na distribuição do rendimento (em 2000, o 
Índice de Gini126 foi de 40,8)127. Não obstante estas características, o contributo desta 
região como emissora de turistas internacionais é relativamente modesto. De facto, a 
localização e inserção continental da região Norte Americana, associada à sua 
diversidade natural e, embora ainda reduzida, mas crescente diversidade cultural, 
tornam-se fundamentalmente potenciadores de turismo doméstico.  
 
A Europa, quando comparadas as várias regiões emissoras, constitui a região que 
apresenta o maior rendimento disponível por família, por factores de natureza diversa, 
designadamente: 

• maior estabilidade e ordem política, económica e de apoio social das nações 
europeias; 

• pirâmide etária invertida e o elevado nível de médio etário da população 
residente na Europa;  

• estruturas familiares de menores dimensões; e 
• diversidade nacional e cultural transfronteiriça, num contexto de proximidade 

geográfica. 
                                                 
125 Relatório do Desenvolvimento Humano 2004 - PNUD 
126 Índice de Gini - Mede a extensão até à qual a distribuição do rendimento (ou consumo) entre 
indivíduos e famílias, num país, desvia de uma distribuição perfeitamente igual. 
127 Idem.  
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Os primeiros três factores apresentados potenciam a optimização do rendimento 
disponível per capita e, consequentemente, permitem um maior share of wallet 
disponível para a despesa no Turismo, sendo que o quarto factor garante a optimização 
do tempo dispendido na viagem ou trajecto, no sentido da satisfação do consumo 
turístico e aferindo um melhor custo de oportunidade ao referido consumo. 
 
As Américas, relativamente à Europa, apresentam uma relação “turista por habitante”, 
bastante inferior, como consequência do peso da América Latina no cômputo 
influenciando negativamente estes cálculos, e, por outro lado, da localização e inserção 
geográfica regional dos países com maior rendimento disponível da região em análise, 
designadamente, EUA e Canadá. Estes dois países constituem de facto duas fortes 
potências emissoras de turistas. No entanto, apresentam, fundamentalmente, um turismo 
de natureza doméstico ou intra-regional. 
 
Os países Europeus apresentam as melhores índices de igualdade económica e apoio 
social, por grupos de regiões, contribuindo para reforçar a sua posição cimeira no 
contributo para a Dimensão da Procura. 
 
No que respeita às restantes regiões, com especial destaque para a Ásia Oriental e 
Pacífico, Médio Oriente e África, as principais condicionantes à emissão de turistas 
internacionais são, de facto, o rendimento disponível e factores de natureza sócio-
política, designadamente as barreiras à emissão de vistos de saída (e.g.: China apenas 
tem permitido a saída a chineses inseridos em grupos organizados por agências de 
viagens chinesas credenciadas para o efeito). As situações de instabilidade política e 
ameaça de segurança criam igualmente fortes barreiras aos turistas oriundos do Médio 
Oriente. 
 
De salientar que a Ásia Oriental e Pacífico destronou, em 2002, as Américas da segunda 
posição enquanto mercado emissor, tendo apresentado crescimentos de cerca 2% e 8%, 
contra decréscimos de cerca de 5% e 3% das Américas, na emissão de Turistas 
Internacionais nos anos de 2001 e 2002, respectivamente. Este facto é consequência do 
rápido crescimento económico verificado nas economias emergentes, donde se 
destacam o Nordeste e Sudeste Asiáticos, e dos efeitos da crise da Argentina e do 
atentado de 11 de Setembro que ainda se faziam sentir no Continente Americano. 
 
No período de 2000 a 2020, a OMT prevê que o número de turistas internacionais venha 
a crescer a uma média de 4.3% ao ano, atingindo cerca de 1.000 Milhões de Turistas em 
2010 e 1.560 Milhões em 2020. 
 
Se aplicarmos a mesma taxa de crescimento ao período 2020-2025, de modo a 
correspondermos à avaliação do 1º Quartel do Séc. XXI, âmbito do presente estudo, 
torna-se estimável que o número de turistas internacionais supere os 1.900 Milhões. 
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No entanto, é importante referir que estas estimativas foram feitas antes das novas 
previsões de evolução demográfica das Nações Unidas, que apontam para uma 
dimensão do ritmo de crescimento ou mesmo diminuição absoluta de valores de 
população, como, por exemplo e principalmente, na Europa. No que respeita às 
principais regiões emissoras, não são expectáveis alterações de fundo da sua ordem 
relativa, prevendo-se a manutenção da hegemonia dos Europeus nas viagens 
internacionais, seguindo-se os turistas oriundos da Ásia e Pacífico e as Américas.  
 

REGIÕES EMISSORAS PARA O MUNDO EM 2020(P)

África;   62

Américas;   232

Ásia e Pacífico; 
422

Europa;   729

Médio Oriente;   35

Outros ;   81

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

 
 

 
O ritmo de crescimento do Turismo Internacional de cada uma destas regiões estima-se 
diferente, perdendo a Europa mais de 10% do seu peso no turismo internacional, 
derivado de um crescimento anual estimado inferior à taxa média de crescimento do 
fluxo turístico global em cerca de 1,2% ao ano. 
 
A Ásia e Pacífico é a região cujo crescimento estimado é maior, com cerca de 7% ao 
ano, em grande medida potenciado pelo aumento esperado do rendimento disponível 
das famílias e pela maior integração dos países da região na economia global. 
 
Relativamente à África e Médio Oriente, embora se perspectivem taxas de crescimento 
superiores à média, constituem regiões de forte instabilidade económica, política e 
social, com factores de incerteza quanto ao seu desenvolvimento e maior participação 
na economia global, no decurso do período em análise. Adicionalmente são regiões que 
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apresentam uma base de partida em número de turistas, em 2000, relativamente 
diminuta condicionando a sua expressão futura. 
 
Em termos de países, conclui-se que no Top 10+ dos países emissores de turistas a nível 
mundial, em 1995, se encontram 6 países europeus (Alemanha, Reino Unido, Holanda, 
França, Itália e Federação Russa), sendo os restantes enquadrados na América do Norte 
(EUA e Canadá) e Ásia e Pacífico (Japão e China). 
 
Os principais países emissores de turistas internacionais a nível mundial deverão 
continuar essencialmente a ser os mesmos, em 2020 / 2025. No entanto, prevê-se que se 
venham alterar algumas posições relativamente ao ranking de 1995, designadamente a 
subida da China de 10º lugar para 4º lugar, com a emissão de 100 milhões de turistas 
internacionais por ano e o aumento de peso do Japão no ranking, embora insuficiente 
para alterar a sua posição relativamente aos restantes países.       
 
     

Milhões de 
Turistas

Taxa Cresc. 
Anual

Milhões de 
Turistas % 2020 1995 - 2020

Alemanha 75 13% Alemanha 153 10% 2,90%
EUA 63 11% Japão 142 9% 7,60%
R.Unido 42 7% EUA 123 8% 2,70%
Japão 23 4% China 100 6% 12,70%
Holanda 22 4% R.Unido 95 6% 3,30%
França 21 4% França 55 4% 3,90%
Canadá 19 3% Holanda 46 3% 3,00%
Itália 16 3% Itália 35 2% 3,20%
Fed. Russa 12 2% Canadá 31 2% 2,00%
China 5 1% Fed.Russa 31 2% 3,90%
Total 10+ 298 53% Total 10 809 51.8 4.1%
Fonte: WTO, Análise SaeR

              Para  
De

MUNDO -1995
Peso no 

Total (%)

 
 

 
 
C.2.2. A “continentalização” do Turismo Internacional 
 
Actualmente, cerca de 80% dos fluxos turísticos internacionais destinam-se à própria 
região (intra-regionais), sendo apenas 20% considerados de longa distância ou 
intercontinentais. Este indicador vem contribuir para reforçar e justificar o facto da 
Europa constituir, além de principal emissor de Turistas Internacionais, o principal 
receptor do Turismo ou o maior destino turístico à escala mundial. Presentemente, cerca 
de 86% dos turistas Europeus fazem turismo noutros países europeus. 
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Embora se perspective uma evolução ao nível dos transportes, com impacto no tempo e 
preço de viagem e uma melhor distribuição de riqueza ao nível do Globo, não se estima 
grande alteração do rácio acima apresentado, nos próximos 20/ 25 anos, evoluindo no 
máximo de 80/20, para 75/25. 
 
Neste contexto, os determinantes do volume turístico das regiões serão os países das 
próprias regiões, continuando a ser privilegiado o turismo de proximidade relativa. 
 
Quando confrontados com o forte potencial de crescimento da Ásia e Pacífico e do 
“acordar da China” e dos seus 1.200 Milhões de habitantes, é no entanto, razoável 
constatar que, numa primeira fase, o principal impacto ocorrerá na própria região, sendo 
relativamente baixa a transcontinentalização destes turistas para Europa.  
 
Assim as estimativas da OMT apontam para que em 2020 / 2025 cerca de 75% a 80% 
do Turismo Internacional Europeu seja garantido por europeus, equivalendo a cerca de 
564 Milhões de Turistas, dos 700 Milhões que viajarão pela Europa. 
 
C.2.3. A Perspectiva Europeia 
 
Conforme referido, cerca de 86% dos Turistas da Europa, são europeus, ou seja, dos 
cerca de 380 Milhões de turistas internacionais que circulam na Europa, mais de 320 
Milhões são oriundos de outros países europeus. 
 
A segunda maior região emissora de Turistas para a Europa são as Américas, com 7% 
do total de Turistas Internacionais que entraram na Europa e a terceira maior região 
emissora foi a Ásia e Pacífico, representando menos de 4% do total. 
 
A OMT estima que a Europa, enquanto região emissora de turistas internacionais intra-
europeus, continuará a assumir um papel determinante, estimando que o número de 
turistas europeus que viajam na Europa venha a apresentar uma taxa de crescimento na 
casa dos 2.8 % / p.a., no período 2000-2020. 
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Europa; 564

Médio Oriente; 5

Outros ; 44

Outros ; 44 África; 14

Ásia Oriental e 
Pacífico; 45

Américas; 44

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

Origens dos Turistas Internacionais na Europa, 2020

 
 
Estendendo esta taxa a 2025, estima-se que a Europa venha a dinamizar o fluxo turístico 
intra-europeu em mais de 650 Milhões de Turistas por ano, representando entre 75% a 
80% do Turismo que circula na Europa.  
 
As restantes regiões do Globo, enquanto regiões emissoras de turistas para a Europa, 
apresentarão taxas médias de crescimento superiores à média europeia, com especial 
destaque para a Ásia Oriental e Pacífico e Médio Oriente. No entanto, a sua base 
nominal de partida é relativamente reduzida, representando em termos agregados menos 
de 10% do Turismo da Europa, tornando-se pouco relevante no âmbito da presente 
análise. 
 
C.2.3.1. Origem dos Turistas Europeus, na Europa 
 
De acordo com a OMT, em 1999, as principais regiões emissoras de turistas da Europa 
eram o Ocidente e Norte que, no seu conjunto, emitiam cerca de 70% do Turismo intra-
europeu. 
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Ocidental      Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Mónaco, Holanda e Suíça

49%

Norte           Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Suécia, R.Unido 19%
Central/Leste Bielorússia, Bulgária, R.Checa, Estónia, Geórgia, Hungria, Kazaquistão, 

Polónia, Moldávia, Roménia, Fed.Russa, Eslováquia, Ucrânia, etc…
16%

Sul               Albânia, Andorra, Bósnia, Croácia, Macedónia, Grécia, Itália, Malta, 
Portugal, San Marino, Eslovénia, Espanha, Jugoslávia

13%

Medit. Leste e Outros Chipre, Israel, Turquia 3%
Fonte: WTO – Tourism  2020 Vision ; Análise SaeR

% no Total de Turistas Intra-Europeus, por Sub-Região, em 1999
EUROPA: Sub-Regiões

 
 
 
Em 2001, os principais países emissores de turistas para a Europa eram todos eles 
europeus, com especial destaque para a Alemanha, Reino Unido e Benelux que 
garantiam perto de 50% do fluxo turístico total europeu. 
 

        Para

De Milhões %
Alemanha 52 19%
R.Unido 41 15%
Holanda 24 9%
Bélg/Lux 15 6%
França 15 6%
Itália 13 5%
Espanha 12 4%
Suíça 8 3%
Suécia 4 2%
Dinamarca 3 1%
Total 10+ 188 69%
Fonte: WTO, Análise SaeR

EUROPA
(2001*)

 
                                                        
 
Nas estimativas para 2025, a Europa, enquanto região emissora de turistas 
internacionais intra-europeus, continuará a assumir um papel determinante, 
estimando-se, como referido, que cerca de 75% a 80% do Turismo que circula na 
Europa, correspondendo a cerca de 650 Milhões de turistas, seja proveniente de outros 
países europeus. 
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No entanto, este crescimento não será homogéneo nas diferentes sub-regiões europeias. 
Estima-se que o desenvolvimento das economias emergentes da Europa de Leste (incl. 
Fed. Russa) e o alargamento da União Europeia e do Espaço Schengen, venham alterar 
o posicionamento relativo dos diferentes países nos próximos 20 a 25 anos. Não se 
prevê, no entanto, que os países da Europa Ocidental venham a perder a sua posição 
cimeira, enquanto principais emissores de turistas. Eventualmente, poder-se-á verificar 
a entrada de novas regiões no Top 10+ da Europa, em substituição de países do Norte 
da Europa, designadamente dos países Escandinavos. 
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Variação do Peso Relativo das Regiões 
Emissoras de Turistas Intra-Europeus
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Fonte: WTO – Tourism  2020 Vision ; Análise SaeR
 

 
 

Ocidental      
Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Mónaco, Holanda e Suíça 47%

Norte           Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Suécia, 
R.Unido 17%

Central/Leste
Bielorússia, Bulgária, R.Checa, Estónia, Geórgia, Hungria, 
Kazaquistão, Polónia, Moldávia, Roménia, Fed.Russa, 
Eslováquia, Ucrânia, etc…

21%

Sul               Albânia, Andorra, Bósnia, Croácia, Macedónia, Grécia, Itália, 
Malta, Portugal, San Marino, Eslovénia, Espanha, Jugoslávia 10%

Medit. Leste e Outros Chipre, Israel, Turquia 5%

Fonte: WTO – Tourism  2020 Vision ; Análise SaeR

EUROPA: Sub-Regiões
% no Total de Turistas Intra-Europeus, por Sub-Região, em 2020

 
 
 
Importa salientar que, em conformidade com o anteriormente referido, o crescimento 
previsto do rendimento das economias do Centro e leste europeu implicará também uma 
alteração aos padrões de consumo e de selecção do destino turístico dessa região. 
 
A realidade actual reflecte precisamente a correlação determinante do PIB per capita ou 
do rendimento disponível, no fluxo turístico europeu. As economias da Europa Central 
e Leste equiparam-se com as restantes economias europeias, no que respeita ao rácio de 
emissão de turistas por habitante (Tourism Market Trends 2002 - Europe). 
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No entanto, o reduzido nível de rendimento per capita destas economias imprime ao seu 
fluxo turístico a natureza de “proximidade”, associado ao fluxo para países-fronteira a 
Leste, onde a paridade do poder de compra é menor, ou pelo menos semelhante, à do 
país de origem. (cerca de 50 % dos turistas das regiões Centro e Leste são provenientes 
da própria região). Este facto encontra-se evidenciado no mapa seguinte que apresenta, 
de forma gráfica, os fluxos turísticos da Europa Central e Leste. 

 
 
 

 
 
No entanto, à medida que aumente o rendimento disponível, este facto levará a uma 
alteração do comportamento do turista perante o consumo, designadamente ao nível do 
ónus da decisão, relativamente ao destino, que será transferido da componente 
financeira para as componentes “tempo” e “atractividade”/“motivação”. 
 

Polónia
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SLK
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A título de referência, analisemos os casos dos fluxos turísticos da Alemanha e Reino 
Unido. 
 

Alemanha

França

HolandaReino 
Unido

Áustria

 
 
 
Ao contrário do que se notava na situação actual dos países do Centro e Leste da Europa 
(em que a principal motivação era financeira), nestes casos a decisão de destino 
prende-se, fundamentalmente, com questões referentes ao perfil de interesses, 
imaginário e aspectos culturais intrínsecos ao próprio turista, sendo o factor “tempo” o 
condicionante da distância e os factores de atractividade, os condicionantes da selecção 
do destino.  
 
Assim, o turismo entre países fronteira apenas fará sentido num contexto em que o 
rendimento disponível é principal factor determinante e em que os países-fronteira 
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apresentem paridades do poder de compra inferiores ao país de origem do turista. 
Ultrapassadas estas condicionantes, o turismo de proximidade passa a constituir um acto 
de “visita” (sem pernoita) ou a ser dinamizado por outros factores de atracção que não a 
proximidade. 
 
C.2.3.2. O Destino dos Turistas na Europa 
 
No que respeita à competitividade das diferentes regiões europeias, na captação do 
turismo, as principais regiões receptoras de turistas são o Ocidente e o Sul, onde se 
enquadra Portugal. 
 

Ocidental      Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Mónaco, Holanda e Suíça 36%

Sul               
Albânia, Andorra, Bósnia, Croácia, Macedónia, Grécia, Itália, 
Malta, Portugal, San Marino, Eslovénia, Espanha, Jugoslávia 31%

Central/Leste
Bielorússia, Bulgária, R.Checa, Estónia, Geórgia, Hungria, 
Kazaquistão, Polónia, Moldávia, Roménia, Fed.Russa, 
Eslováquia, Ucrânia, etc…

19%

Norte           Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Suécia, 
R.Unido 11%

Mediterrânica 
Leste Chipre, Israel, Turquia 3%

Fonte: WTO – Tourism  2020 Vision  – Volume 4 - Europe

EUROPA: Sub-regiões 
% no Total de Entradas de Turistas Europeus na Europa, em 1999

 
 
O papel de liderança da Europa Ocidental e da Europa do Sul, enquanto sub-regiões 
receptoras de turistas europeus, mantém-se mesmo quando considerada no contexto 
mundial, captando quase 40% do total de turistas internacionais (em separado, 21% e 
18%, respectivamente). 
 
Tal resultado prende-se fundamentalmente com questões de natureza geopolítica e 
cultural, associada a diferentes factores de atractividade. A Europa Ocidental reúne o 
conjunto de países mais desenvolvidos da Europa, onde se encontram os principais 
centros de negócios e empresas, cativando Turismo de Negócios, ao qual acresce a 
reunião de condições de elevado interesse histórico e cultural (Turismo Cultural e 
Urbano). A Europa do Sul tem captado fundamentalmente turistas com objectivo de 
lazer, designadamente ao nível Sol e Praia. Relativamente à Europa Central e de Leste, 
em virtude da instabilidade social e política e barreiras à circulação de pessoas, bens e 
capital, que até recentemente apresentava, não foi beneficiada com o afluxo turístico 
Europeu relevante até 1999.  
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No entanto, interessante será referir que a dependência da Região Centro/Leste do 
Turismo Intra-Europeu é de cerca de 93%, sendo muito superior à média Europeia que 
se situa em cerca de 78%.  
 
Estima-se que com o previsto alargamento continuado da União Europeia e os 
objectivos de convergência no seu seio, traduzido no forte apoio ao desenvolvimento 
interno dos novos países aderentes, designadamente ao nível das infraestruturas e das 
comunicações e economia em rede, venham a alterar estas proporções.  
 
A OMT estima que em 2020, as sub-regiões europeias passem a apresentar a seguinte 
captação relativa de Turistas Europeus: 
 

Ocidental      Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Mónaco, Holanda e Suíça 24%

Sul               Albânia, Andorra, Bósnia, Croácia, Macedónia, Grécia, Itália, Malta, 
Portugal, San Marino, Eslovénia, Espanha, Jugoslávia 25%

Central/Leste
Bielorússia, Bulgária, R.Checa, Estónia, Geórgia, Hungria, 
Kazaquistão, Polónia, Moldávia, Roménia, Fed.Russa, 
Eslováquia, Ucrânia, etc…

37%

Norte           Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Suécia, R.Unido 11%
Mediterrânica 
Leste Chipre, Israel, Turquia 3%

Fonte: WTO – Tourism  2020 Vision  – Volume 4 - Europe

EUROPA: Sub-regiões 
% no Total de Entradas de Turistas Europeus na Europa, em 2020F

 
 
 
De facto, estima-se que a Europa Central e de Leste venham a assumir um papel 
preponderante, enquanto regiões receptoras de turistas europeus, destronando os países 
do Ocidente e Sul da Europa das posições cimeiras. 
 
Os Países com maiores taxas de crescimento nas chegadas internacionais serão os 
seguintes: 

• Croácia, com uma taxa de crescimento em média de 8,4 %; 

• Federação Russa, com uma taxa de crescimento de 6,8%; 

• Turquia, com uma taxa de crescimento de 5,5 %; 

• Bulgária e Roménia, ambas com 4,6 % de crescimento. 
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O desenvolvimento económico e político dos Países da Europa Central e Leste 
fomentarão o aumento de turistas para as regiões de Centro e Leste, nomeadamente para 
a Federação Russa. 
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C.2.4. As Perspectivas Ibérica e Nacional 
 
De acordo com dados da OMT, a Península Ibérica, enquadrada na Região Sul da 
Europa, recebeu cerca de 54 milhões de Turistas Internacionais, em 2001, (não 
incluindo o turismo intra-Ibérico entre Portugal e Espanha), o que a coloca como o 2º 
principal destino turístico a nível mundial, a seguir a França. 
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No entanto, a Espanha capta quase 90% dos turistas internacionais que chegam à 
Península Ibérica, pelo que apenas um residual de cerca de 10% a 11% se dirige a 
Portugal, representando cerca de 6 milhões de Turistas. 
 
Quando analisada a composição dos turistas que chegam à Península Ibérica, os quadros 
de origens apresentam-se muito semelhantes, revelando a forte dependência do Reino 
Unido e Irlanda, Alemanha e França, que representam mais de 65% do Turismo 
Internacional de Portugal e Espanha. 
 

      Para         Para

De Milhões % De Milhões %
RUni/Irl 2.1 34% RUni/Irl 14.1 29%
Alemanha 0.9 14% Alemanha 10.6 22%
França 0.8 13% França 6.7 14%
Holanda 0.5 8% Itália 2.2 5%
Itália 0.3 5% Holanda 2.2 5%
Bélg./Lux 0.3 4% Bélg. / Lux 1.7 3%
Suécia 0.1 2% Suécia 1.2 3%
Dinamarca 0.1 2% Suíça 1.2 2%
Suíça 0.1 2% Dinamarca 0.6 1%
Áustria 0.1 1% Áustria 0.4 1%
Total 10+ 85% Total 10+ 85%
Fonte: WTO, Análise SaeR

PORTUGAL
(2001*)

Espanha
(2001*)

 
 
Portugal, comparativamente a Espanha e tendo em consideração qualquer das 
dimensões relativas nacionais, designadamente população, espaço geográfico, extensão 
costeira, estabilidade social e política (designadamente a inexistência de actos de 
terrorismo), revela uma forte incapacidade de atracção de turistas internacionais, factor 
que será avaliado em maior profundidade adiante. 
 
Quando analisados os fluxos turísticos de portugueses e espanhóis, na Península Ibérica, 
é salientada a forte dependência de Portugal do seu país-fronteira, Espanha, que 
representa cerca de 50% dos cerca de 11.6 milhões de Turistas que chegam a 
Portugal128. Esta dependência torna-se ainda mais saliente se a adicionarmos os 15 
milhões de excursionistas espanhóis que cruzam as nossas fronteiras anualmente. 
 
No que refere a Espanha, não se verifica dependência significante do turismo português 
que na totalidade representa apenas 3% do turismo que Espanha recebe (não incluindo 
excursionistas).  
                                                 
128 INE – Estatísticas do Turismo 2002 – Ed. 2004 
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Este facto coloca diversas questões relativamente à natureza da oferta turística nacional 
e da nossa capacidade de promoção além Península Ibérica, cujos resultados parecem 
apontar para o fomento e para a atractividade do turismo de proximidade. 
 
A política de desenvolvimento do Turismo em Espanha tem apontado no sentido da 
diversificação dos produtos turísticos, com especial ênfase no Turismo Cultural e 
Urbano, Turismo de Negócios (MICE), Natureza e Desporto, a par do Turismo Sol & 
Praia, cujo nível de maturidade indicia estagnação na capacidade de aumento da 
captação de Turismo Internacional. Estas políticas têm sido acompanhadas de acções de 
promoção e melhorias ao nível das infraestruturas de suporte, destacando-se o 
lançamento da imagem de Barcelona como “Fórum Universal das Culturas” e a 
ampliação e renovação do Aeroporto de Madrid-Barajas, ao qual se adiciona os vários 
eventos que Espanha tem organizado (e.g.: Jogos Olímpicos, Expo Sevilha), e vai 
organizar (e.g.: Taça América). 
 
Portugal, não obstante a capacidade demonstrada de organização de eventos de larga 
escala, tem visto a sua imagem no mercado internacional ser fortemente conotada com o 
destino de Sol & Praia de proximidade Europeia, concorrendo com Espanha, Baleares e 
Canárias, Turquia, Tunísia, Marrocos e Chipre, com vantagens competitivas ao nível 
dos preços praticados e, relativamente aos quatro últimos, uma diversidade cultural face 
à Europeia que pode tornar decisiva a opção pelo destino. 
 
Perpetuando-se a situação actual, estima-se que Portugal venha a perder posições no 
ranking dos destinos Europeus de eleição, com um crescimento da captação de turistas 
em ritmos inferiores à média Europeia e, em especial, quando comparado com os 
destinos da Região da Europa Central e de Leste. 
 
De acordo com a OMT, em 1995, Portugal ocupava o 11º lugar no que respeita à 
atractividade e captação de turistas na Europa, situando-se a Espanha em 2º lugar, no 
ranking europeu. Até 2020, a mesma instituição estima que Portugal perca duas 
posições no referido ranking, sendo ultrapassado pela Turquia e Fed. Russa, mantendo-
se a Espanha na mesma posição relativa, em 2º lugar, recebendo mais de 70 Milhões de 
turistas por ano. 
 
Neste âmbito, a forte dependência de Portugal face ao Turista Espanhol é indiciadora do 
elevado nível de risco do sector, à luz do crescimento da economia espanhola e da 
potencial substituição de Portugal, enquanto destino turístico, por outros cuja 
atractividade seja mais competitiva face às motivações e perfil do turista-consumidor 
espanhol. 
 
Assim, importa a Portugal rever a sua imagem e estratégia de captação turística tendo 
em consideração o seu posicionamento geoestratégico e atractividades intrínsecas, em 
face da evolução externa ao nível da competitividade, das alterações do poder de 
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compra e incremento da propensão para o consumo turístico que se perspectiva nas 
diferentes regiões turísticas europeias, em especial na Região Central e Leste e no país-
fronteira Espanha. 
 
A estratégia de Portugal deve pois ser autónoma, face a Espanha e lutar pelo aumento 
da sua quota de e no Turismo Europeu.  
 
Este facto não invalida áreas específicas de colaboração entre Portugal e Espanha, mas 
com Portugal a seguir à sua própria visão e estratégia em função do mercado, sua 
atractividade e competitividade, face ao perfil e motivações do Turista. 
 
C.2.5. A dimensão, motivações e destinos do Turismo Interno em Portugal 
 
De acordo com o estudo “Estatísticas do Turismo, 2002” do Instituto Nacional de 
Estatística, os residentes em Portugal realizaram um total de 64,1 Milhões de dormidas 
fora da sua residência habitual, representando um ligeiro decréscimo de 0,3% face a 
2001. Portugal foi o principal destino para 90,1 % das viagens realizadas pelos 
Portugueses sendo o Lazer, Recreio e Férias os principais motivos, com 53,1% das 
viagens totais. As viagens por motivos de negócios representaram cerca de 10% das 
viagens totais realizadas. Em relação ao total das dormidas, 82,4 % das mesmas tiveram 
lugar em Portugal e enquanto 17,6% tiveram lugar no estrangeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embora o total de dormidas fora da residência habitual do Turista Residente tenha 
diminuído de 64,1 milhões em 2002 para 56,7 milhões em 2003, verifica-se que as 
dormidas no estrangeiro aumentaram de 11,3 milhões em 2002 para 12 milhões em 
2003. O contributo deste resultado deve-se essencialmente ao aumento do número de 
viagens realizadas para o estrangeiro por motivos de Negócios e Profissionais.  
 

  Dormidas por Região de Destino  
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Fonte: Estatísticas INE 
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No que respeita ao turismo interno no futuro, consideramos que este tipo de turismo 
será condicionado pelos mesmos factores determinantes apresentados anteriormente 
para o turismo em geral, nomeadamente, o rendimento disponível, transportes, políticas 
de trabalho-lazer, tecnologias, etc. aos quais acresce a forte incidência das políticas e 
ciclos governativos nacionais. 
 
Os motivos que levam os turistas portugueses a viajar internamente e as principais 
regiões visitadas são analisadas no Volume II deste relatório. Apresenta-se, a seguir, 
uma síntese dessa análise.  
 
As regiões mais visitadas, pelo turista interno, em 2002, foram Lisboa e Vale do Tejo 
(27,6%), Centro (21,5%) e Norte (21%). Contudo, tanto as viagens como as dormidas 
por motivo de Lazer, Recreio e Férias tiveram o Algarve como principal destino. Por 
outro lado, as viagens e dormidas por motivo Profissionais e Negócios concentraram-se 
na Região de Lisboa e Vale do Tejo.  
 
Ao analisar os motivos para a realização de viagens e dormidas à região do Norte de 
Portugal, verifica-se que a origem principal para esta escolha são o Lazer, Recreio e 
Férias, seguindo-se as Visitas a Familiares e Amigos. O centro industrial na região 
Norte, assim como o desenvolvimento empresarial na zona da cidade do Porto, fazem 
com que o Norte comece a ter maior procura de viagens/dormidas por motivos de 
Negócios e Profissionais, com pernoita. 
 
A Região Centro recebeu cerca de 20% do total das dormidas nacionais, em 2002. Nesta 
região, existe um equilíbrio face à capacidade de captação do turista residente tanto por 
motivos de Lazer, Recreio e Férias como por Visitas a Familiares e Amigos, ou seja, 
ambas as motivações representam cerca de 20% face ao total de dormidas nacionais 
dentro da mesma categoria. De facto, existe uma forte relação entre a grande densidade 
populacional nesta região e o número de Visitas a Familiares e Amigos, reflectindo as 
muitas raízes familiares que aqui se concentram. Ao mesmo tempo, os recursos naturais 
que esta região possui e os investimentos no melhoramento do Turismo de Saúde (Spa’s 
e Termas) têm sido fundamentais na captação do turismo motivado por Lazer, Recreio e 
Férias.  
 
Existe um centro empresarial concentrado na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Este facto, 
aliado à capacidade desta região de captação de Congressos e Feiras, faz com que a 
procura do turista interno, nesta região, seja principalmente e cada vez mais por motivos 
de Negócios e Profissionais. De facto, mais de 50% das deslocações internas para este 
efeito têm como destino esta região. 
 
A região do Alentejo representa apenas 8% do total das dormidas realizadas em 2002. 
No entanto, importa salientar que o motivo de Negócios e Profissionais é o que menos 
impulsiona a realização de viagens a esta zona. Esta região apresenta a mais fraca 
densidade nacional a nível de capacidade de captação de turistas residentes, 
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demonstrando a sua actual insuficiência e falta de competitividade interna. face às 
restantes regiões. 
 
O Algarve é a região de Portugal mais procurada pelo turista residente, sendo o Lazer, 
Recreio e Férias a Principal razão para a escolha deste destino. De facto, este é o destino 
que mais Turistas Residentes acolhe a nível nacional, por motivo desta natureza. 
 
As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são as menos procuradas pelos 
portugueses, tendo apresentado em 2002, um peso no total das dormidas de 3% e 2% 
respectivamente. Este facto é, em parte, resultado dos maiores custos de transporte, 
comparativamente, às deslocações para as restantes regiões nacionais. De facto, embora 
território nacional, estas regiões acabam por competir com destinos no estrangeiro, na 
captação do turismo residente. Uma maior frequência e redução do preço dos 
transportes poderão trazer benefícios para estas regiões também no que respeita a 
atracção de turistas residentes. 
 
Assim e a título de conclusão sobre o turismo interno, pode considerar-se que existe um 
risco cada vez maior de transferência do Turismo Interno para Estrangeiro. Por outro 
lado, constata-se o seguinte:  

• O Alentejo, sendo uma das maiores regiões geográficas de Portugal, é a que 
capta menos turistas internos.  

• O Algarve capta principalmente e quase exclusivamente turismo de Lazer, 
possuindo uma falta de diversidade de produtos turísticos que poderiam 
minimizar os efeitos da sazonalidade nesta região.  

• Lisboa concentra a grande maioria do Turismo de Negócios, no entanto a 
expressão relativa deste segmento é ainda reduzida, face ao enquadramento 
nacional. 

• A Madeira tem estado mais orientada e vocacionada para a captação do turista 
estrangeiro usufruindo pouco do turista interno. 
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C.3. A OFERTA TURÍSTICA E A ANÁLISE DE FORÇAS 
DO SECTOR 
 
C.3.1. A Natureza e a Estrutura da Oferta Turística em Portugal 
 

A oferta turística é tipicamente uma oferta muito fragmentada, devido à “constelação” 
de actividades que constituem “o pacote turístico” e que vão desde a hotelaria, 
restauração e transportes, aos serviços, museus, património temático, saúde, desporto, 
ambiente, etc.. No caso português essa fragmentação transforma-se, também, numa 
atomização, pela dimensão média dos agentes envolvidos, sobretudo quando têm de 
concorrer em mercados abertos, globais e altamente sofisticados e competitivos. 

A oferta turística nacional é, assim, um conjunto complexo de actividades cuja 
integração e articulação numa cadeia de valor coerente é determinante. A articulação e a 
cooperação entre agentes públicos e privados, bem como entre públicos/públicos e 
privados/privados, constitui um outro factor fundamental para o desenvolvimento do 
turismo português. 

Importa também reconhecer que sem uma articulação simbiótica entre Ordenamento do 
Território e a política e as medidas de preservação ambiental, a qualidade e as condições 
de competitividade da nossa oferta ficam prejudicadas significativamente. 

Não é possível, nas próximas décadas, a manutenção da actual estrutura e qualidade da 
oferta nacional. 

No que respeita à estrutura, se não se fizerem os incontornáveis ajustes no modelo de 
organização, quer do lado público, quer do privado não haverá espaço para a nossa 
oferta, uma vez que a concorrência ocupará o nosso espaço, quer por aquisição dos 
activos actuais, quer pela criação e construção de novos e melhores activos, quer ainda 
substituindo os actores de mercado actuais. 

Os nossos benchmarks actuais determinam a necessidade premente de upgradings que 
devem perdurar durante todo o 1º quartel do século XXI. 

Não vale a pena iludirmos a evidência, quer naquilo que hoje se considera a nossa 
concorrência, quer nos destinos que virão a ser nossos concorrentes: o padrão de 
qualidade e os factores de competitividade são superiores, quando analisado o 
compósito de partes que constituem a oferta actual.  

Desta forma, importa adequar a oferta nos segmentos emergentes e onde por valores 
vários nos poderemos afirmar, bem como é determinante a requalificação, quando 
possível, dos activos existentes. 
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Pelo que atrás se referiu, existe uma “área vital”, composta por um conjunto de clusters 
de segmentos emergentes, onde por razões de índole ambiental/natural, cultural, 
histórica e também geográfica se deve posicionar a Oferta Turística Portuguesa. 

A oferta de alojamento, centrada e orientada pelo turismo, é muito recente em Portugal. 
Muitos dos actuais empresários hoteleiros têm no turismo uma extensão do seu 
conglomerado de actividades, muitas vezes sem qualquer relacionamento ou 
conhecimento na área do turismo.  

Em 2002 a nossa oferta de alojamento ascendia a cerca de 240.000 camas oferecidas por 
cerca de 1.900 estabelecimentos, com uma média de 126 quartos por estabelecimento. 
Se retirarmos aos estabelecimentos as pousadas, estalagens e pensões que, por norma, 
têm um número reduzido de camas (em média abaixo de 60), então ficamos com 
tipologias de alojamento mais homogéneas, subindo o número médio de camas por 
estabelecimento para 210. Note-se, no entanto, que esta média está enviesada pelos 
aldeamentos turísticos (que apresentam uma média de 440 camas por aldeamento). Se 
retirarmos esta tipologia, então o número médio de camas oferecidas por 
estabelecimento hoteleiro ronda as 204 camas, valor que se aproxima da oferta média 
dos principais hotéis a nível mundial. 

No entanto, se em termos de dimensão os nossos hotéis se podem comparar com os 
principais hotéis a nível mundial, o mesmo já não acontece quando nos referimos ao 
número de hotéis/camas oferecido por cadeia/grupo. Analisando os principais grupos 
portugueses que actuam na área da hotelaria/alojamento, e com base na melhor 
informação obtida, verificamos que o maior grupo português não chega a atingir 5% do 
número de camas nacionais, 4 dos principais grupos detêm cerca de 13% da oferta e que 
os 20 maiores detêm cerca de ¼ da oferta nacional.  

Estes dados são ilustrativos de uma oferta fragmentada, como referido, o que aliado à 
fraca prática de cooperação entre os diferentes “agentes” dificulta, uma integração de 
estratégias e um melhor aproveitamento dos recursos físicos, financeiros e humanos, 
qualificando a oferta e podendo provocar uma maior dinamização da procura. 

O gráfico abaixo é elucidativo da pequena dimensão dos grupos portugueses, havendo 
apenas um grupo com mais de 10.000 camas, 5 como grupos com mais de 5.000 e 
menos de 7.500 camas. A grande maioria possui menos de 1.000. Uma análise mais 
apurada dos grupos que compõem o ranking de maior oferta (acima de 1.000 camas), 
verificamos que apenas seis deles têm a sua origem na actividade turística, os restantes 
são grupos que cresceram noutros sectores de actividade e que nos últimos anos 
decidiram investir também na actividade turística. 
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Assim, podemos encontrar actualmente, em Portugal, 4 tipos de grupos económicos 
portugueses na área do alojamento: 

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

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

o Os que actuam numa lógica de conglomerado, estando em diversos sectores de 
actividade, onde cresceram e ganharam massa crítica, e que nos últimos anos 
também têm investido no turismo. Neste sub-grupo encontramos: 

- os que fizeram parcerias com grandes cadeias internacionais de hotelaria 
(uns através de contratos de franchising, outros através de joint 
ventures); 
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- os que foram apenas buscar know-how ao sector para gerir os hotéis 
entretanto adquiridos ou construídos; 

Por norma estes grupos económicos têm tendência a abranger mais de que um 
dos sub-sectores do turismo; 

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

A nível de empresários portugueses encontramos um grande número (são a grande 
maioria) que têm apenas um hotel, o que é um sintoma de atomização da estrutura da 
oferta nacional. 

Estão a operar em Portugal grandes cadeias internacionais, mas a sua presença é ainda 
muito escassa. Note-se que os três hotéis portugueses que fazem parte da lista “The 
World Best Hotels & Resorts”, são detidos ou explorados por cadeias internacionais. 

Existem, alguns casos de sucesso de grupos hoteleiros portugueses que conseguiram ver 
algumas das suas unidades incluídas no “The Leading Hotels of the World” (Portugal 
tem 7 hotéis incluídos: 3 na grande Lisboa, 3 no Algarve e 1 na Madeira). 

No que respeita à Restauração, um dos aspectos normalmente referenciados como 
positivos em relação a Portugal é a qualidade da sua gastronomia. Ciente da importância 
da qualidade da gastronomia nacional, foi criada a 22.Março.2002 através da Portaria 
312/2002, uma base de dados (de receitas e produtos tradicionais portugueses) 
designada «Gastronomia, património cultural» passando assim a gastronomia a ser 
considerada valor integrante do património cultural português. A responsabilidade pela 
coordenação, criação e desenvolvimento dessa base de dados é da Comissão Nacional 
de Gastronomia (Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2001, de 19 de 
Dezembro).  

No entanto, se por um lado há um reconhecimento por parte das entidades públicas da 
importância da qualidade da gastronomia portuguesa, o mesmo não se pode dizer em 
relação à fiscalização dos estabelecimentos abertos ou às exigências mínimas a 
satisfazer na concessão de uma licença, havendo uma enorme permissividade na palavra 
“restaurante” por parte dessas mesmas entidades. Durante o ano de 2004 o IGAE 
(Inspecção-geral das actividades económicas) encerrou 77 estabelecimentos na área da 
restauração, cafés e pastelarias, por razões de saúde pública129. 

O sector da restauração e bebidas representa toda a alimentação e bebida tomada fora de 
casa, representando, em Portugal, segundo o Observatório da Restauração do 1º 
semestre de 2004, cerca de 90.000 estabelecimentos de restauração e bebidas e cerca de 
450.000 trabalhadores (média de 5 trabalhadores por estabelecimento). Se a estes 

                                                 
129 Jornal Público – 4 Março de 2005 
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números juntarmos o facto de que cerca de 25% destes estabelecimentos declararam 
uma facturação anual inferior a 100 mil euros e que cerca de 50% têm uma facturação 
média do serviço prestado inferior a 5€, apercebemo-nos da dimensão dos 
estabelecimentos que compõem o sector e das dificuldades que daí advêm, 
nomeadamente na qualificação da mão-de-obra. A carência a nível da formação 
profissional qualificada dos actuais profissionais do sector (que é de cerca de 30% - 
136.000 trabalhadores), nomeadamente nas categorias de empregados de balcão, de 
mesa e cozinheiros, é um dos pontos referidos pelo Observatório da Restauração do 1º 
Semestre de 2004.  

Segundo os representantes do sector, Portugal possui cerca de 5 vezes mais 
estabelecimentos por habitante do que a média europeia, 1 estabelecimento por cada 90 
habitantes, quando a média europeia é de 1 estabelecimento por cada 450 habitantes.  

O sector tem servido muitas vezes de almofada social do país, havendo uma tendência 
do recém desempregado a montar o seu próprio restaurante ou “casa de comidas e 
bebidas”. 

O elevado número de restaurantes não é, como referido, sinónimo de qualidade, pelo 
menos percebida pelos inspectores do mais influente guia europeu - Guia Michelin, na 
medida em que no guia relativo a 2004 (10ª edição em português), não existe em 
Portugal um único restaurante classificado com três estrelas (***). Há apenas um 
restaurante com duas estrelas (**), no Algarve e 4 com uma estrela (*), sendo dois na 
região da Grande Lisboa e dois no Algarve. No entanto, é de referir que, já em 2005, 
foram classificados mais dois restaurantes com uma estrela, um em Coimbra e outro em 
Amarante.  

Quanto à oferta a nível dos transportes, esta assume uma importância vital no sector do 
turismo, pois sem mobilidade não há turismo. É crucial a boa articulação e um bom 
relacionamento entre os diferentes tipos de transporte, seja aéreo, marítimo, ferroviário 
ou terrestre e, este último, nas suas diferentes formas (táxis, autocarros, rent-a-car, etc.). 

Apercebendo-se da importância que a mobilidade tem na qualificação de um 
determinado destino turístico, alguns dos maiores grupos económicos de turismo 
nacionais têm, no seu portfolio de investimentos, empresas de transporte (detendo todo 
ou apenas parte do capital social), garantindo, assim, uma estratégia integrada ao longo 
da cadeia de valor do turismo.  

No entanto, existem alguns grupos que não considerando o transporte o seu core 
business, constituíram acordos de cooperação com empresas que oferecem soluções de 
mobilidade. 

Para além das característica de fragmentação, atomização e da insuficiente cooperação 
entre agentes, falta à oferta portuguesa uma melhor articulação entre agentes públicos e 
privados e mesmo entre agentes públicos (ex.: horas e dias de fecho de museus, 
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articulados com outros activos estratégicos, etc.) no sentido de uma visão e objectivos 
comuns de contribuir para a Excelência do Turismo. 

De uma forma geral, também não são definidas standards e processos de qualidade, 
certificados e garantidos por organismos especializados. 

A fragmentação, a falta de dimensão crítica e a pouca cooperação entre agentes, quer 
públicos/privados, quer privados/privados, quer mesmo públicos/públicos, colocam os 
actores estratégicos do turismo português numa situação de elevada dependência de 
agentes intermediários e operadores turísticos estrangeiros.  

 
C.3.2. Os Recursos Humanos e a Formação 
 
A necessidade de qualificação dos recursos humanos, presente em todas as actividades 
económicas, torna-se crítica para a oferta do turismo, já que o relacionamento 
interpessoal assume uma relevância que não tem na maioria da oferta em outras 
actividades económicas e dele depende, em grande parte, a correspondência entre os 
valores da marca e a experiência vivida pelo cliente.  
 
Existem, em Portugal, ineficiências na qualidade dos recursos humanos a operar no 
turismo, ao nível da qualificação profissional específica e, de uma forma mais geral, da 
formação de activos para operarem no sector. 
 
Paradoxalmente, apesar de este ser um sector com apoios a fundo perdido, e com verbas 
próprias, os fundos disponíveis para formação não estão a ser utilizados suficientemente 
pelos empresários. 
 
Algumas das explicações avançadas pelos agentes do turismo são as de que o emprego 
no turismo é marcado pela precaridade, recurso a trabalho clandestino, fuga aos 
encargos sociais e fiscais relativos aos trabalhadores e horário laboral extenso. Ao 
mesmo tempo – como consequência – existe uma elevada rotação de activos, enquanto 
que se assiste à não colocação de profissionais com formação específica, indicador da 
falta de sensibilização das empresas para a necessidade de aposta em 
formação/requalificação dos activos existentes e/ou contratação de pessoal com 
formação.  
 
Desta forma, será importante, por um lado, reavaliar os curricula dos cursos existentes 
no mercado e oferecidos actualmente, buscando a sua máxima adequação às 
necessidades do sector, e, por outro, investir na consciencialização dos empresários no 
que respeita à importância da valorização das carreiras profissionais, pela opção por 
relacionamentos laborais mais estáveis e duráveis e apostando fortemente na 
requalificação e formação dos seus profissionais. 
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No que respeita à formação dos profissionais do turismo, detectámos cerca de 90 
escolas130 que oferecem cursos na área do turismo, das quais cerca de 70% são escolas 
profissionais, oferecendo cursos técnicos profissionais. Destes, as áreas mais abrangidas 
são o turismo em geral e a informação turística, áreas que representam cerca de 45% da 
oferta destes cursos. O 2º grupo de áreas com maior oferta de cursos de formação 
profissional, com cerca de 35% da oferta, é formado pela hotelaria, o ambiente e a 
restauração. 
 
Existem 24 licenciaturas bietápicas (bacharelato+licenciatura), das quais cerca de 40% 
são cursos gerais de turismo e 30% na área da gestão. Existem ainda outras 14 
licenciaturas, 5 das quais de âmbito geral e 3 na área da gestão de turismo e hotelaria. 
No que respeita a cursos pós-licenciatura, encontrámos 15 cursos de especialização/pós-
graduações, um MBA e dois mestrados, sendo que de todos estes cursos de pós-
licenciatura, 6 são cursos na área da gestão e 3 no âmbito do património. Existe apenas 
um na área do ordenamento do território. 
 
Em 2004, dos 157 cursos encontrados, 4 não se repetiram nesse ano. No entanto, 10 dos 
cursos terminaram nesse ano lectivo a sua 1ª edição, e 25 ainda não tinham terminado a 
sua 1ª edição ou a iniciaram nesse ano. Além disso, em dois cursos foi necessário, pela 
primeira vez, proceder ao desdobramento de turmas. Nota-se, portanto, uma tendência 
para o aumento da oferta de cursos que corresponde a um aumento da procura por 
cursos nesta área, sendo esse aumento sentido em termos numéricos, sobretudo nos 
cursos técnico-profissionais, mas também de licenciatura. No entanto, se fizermos uma 
análise mais qualitativa, apercebemo-nos que o maior salto na oferta se verificou ao 
nível dos cursos de pós-graduação, em que, das 10 pós-graduações existentes, 7 estão na 
sua 1ª edição. A proporção de novas edições nas licenciaturas é de 11 para 38 existentes 
e para os cursos técnico-profissionais, de 17 para 101. 
 
De acordo com os números obtidos junto das diversas escolas que oferecem cursos nas 
diversas áreas relacionadas com o turismo, são cerca de 1800 os novos profissionais 
formados anualmente nesta área. Destes, cerca de 1280 são técnicos especializados, 
com cursos profissionais. Quase todos os bacharéis optam por prosseguir os estudos 
para licenciatura, sendo que os licenciados/ano rondam os 350. Cerca de 120 terminam 
cursos de pós-licenciatura. 
 
Apesar do número de cursos referidos, o mercado considera que o número de técnicos 
especializados formados anualmente é manifestamente insuficiente para as necessidades 
do sector. No que respeita a graus de ensino superior, esta insuficiência é ainda mais 
evidente. Ao mesmo tempo, faz-se sentir também de forma aguda a falta de frequência 
                                                 
130 Os dados considerados resultam da auscultação directa às escolas conhecidas. Não sendo nossa pretensão fazer 
uma estatística exacta desta realidade, que não cabe neste trabalho, pretendeu-se, com o máximo de rigor possível, 
perceber em traços gerais qual a realidade concreta da oferta de formação que está disponível para futuros técnicos do 
turismo. Os números encontrados são, portanto, o resultado da pesquisa junto das escolas dos cursos existentes, área, 
grau e número de alunos formados anualmente, quando possível, ou a média dos últimos 3 anos, quando não foi 
possível encontrar dados anuais. 
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de cursos de reciclagem de profissionais que já estão a operar no sector. Estes factos são 
uma consequência da desadequação entre a oferta de cursos de formação e as 
necessidades efectivas. 
 
A revisão e correcção desta tendência passa pela alteração da atitude dos empresários 
turísticos, face à mão-de-obra que empregam, apostando na valorização das carreiras 
dos profissionais, pela aposta em profissionais com formação técnica especializada e na 
reciclagem/formação contínua dos profissionais que já se encontram a operar no sector.  
 
Esta mudança de atitude para com o emprego turístico exige um esforço por parte dos 
empresários, desde logo no que respeita à necessidade de encontrar e concretizar uma 
linha de actuação assente na visão e no planeamento estratégicos, de forma a colmatar 
os problemas de sazonalidade e precariedade, encontrando os meios que permitam a 
melhoria das condições do emprego no sector para fixar activos. A formação avançada 
para empresários é uma área a desenvolver, nomeadamente no que respeita ao 
desenvolvimento de competências de visão estratégica, gestão e controlo, qualificando e 
valorizando progressiva e continuamente as carreiras profissionais no sector do turismo. 
 
O esforço de formação deverá contemplar, também, os quadros públicos com 
responsabilidades neste sector, onde a necessidade de formação específica é também 
sensível, sendo essencial para evitar situações de bloqueio das instituições públicas por 
falta de adequação entre a formação dos funcionários e aquela que será necessária para 
cumprir as funções exigidas pelo sector, o qual, ao contrário do que tem sido 
considerado nos últimos anos, é extremamente exigente no que respeita ao 
conhecimento do sector e do seu funcionamento. 
 
 

C.4. A CADEIA DE VALOR DO TURISMO 
 
C.4.1. A importância da definição de Cadeia de Valor do Turismo 
 
Uma Cadeia de Valor é um conjunto de actividades interligadas e organizadas de forma 
a obter o máximo valor acrescentado, em cada um dos elos da cadeia e, em 
consequência, no consumidor final, cuja satisfação constitui o grande objectivo de toda 
a cadeia. 
 
Uma Cadeia de Valor pressupõe, assim, uma organização em que cada elo da cadeia 
acrescenta valor num conjunto articulado e em que todos beneficiam: as partes e o 
consumidor final. O elemento fundamental é o consumidor final, uma vez que é a sua 
satisfação e o valor que lhe atribui que determina e “puxa” toda a cadeia. 
 
Considerando a evolução dos sistemas e das tecnologias de informação e comunicação e 
dos modelos de negócio (ver capítulo de Economia em Rede) a noção de “cadeia de 



 

SaeR Abril - 2005 - 172 

valor” está a transformar-se em “rede de valor”, uma vez que os processos produtivos e 
organizacionais são cada vez menos lineares e de “um para um” e cada vez mais 
modelados em rede de subcontratação, funcionando numa lógica de ecossistema 
empresarial. 
 
A estruturação e os níveis de consolidação da cadeia de valor de um sector são o reflexo 
do nível de maturidade do sector e da capacidade dos diferentes actores estratégicos em 
cooperarem e trabalharem em conjunto, para satisfação do consumidor final e a 
obtenção do maior valor para todas as partes envolvidas. 
 
O cliente do Turismo, como referido, é cada vez mais informado, exigente e sofisticado, 
procurando experiências personalizadas. Assim, onde antes havia fronteiras e definições 
claras entre agentes e actores do sector, agora esses agentes e actores - hotéis, 
companhias de aviação, operadores, agências de viagens, administração pública, etc. - 
não têm alternativa senão cooperarem (trabalharem em conjunto) para entregar uma 
experiência conjunta única, credível e surpreendente e obter a sua justa quota parte do 
valor final. 
 
Assim, a SaeR considera que um dos factores mais determinantes para o sucesso do 
Turismo em Portugal é a concepção, construção e manutenção de uma cadeia de valor 
bem articulada e inovadora, em que tendo todos, públicos e privados, trabalhem em 
conjunto e numa visão comum para Portugal. 
 
Considerando a actual situação do Turismo em Portugal e as circunstâncias e condições 
para o seu desenvolvimento, a SaeR propõe a seguinte articulação para a Cadeia de 
Valor do Turismo em Portugal: 
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C.4.2. A Cadeia de Valor do Turismo e a Competitividade 
 
A oferta turística implica uma articulação complexa de múltiplas plataformas de 
actividades, produtos e serviços, dos mais variados sectores económicos, com uma 
gama muito larga de qualificações. É fundamental uma estratégia única e integrada para 
todo o turismo português, que permita que cada projecto seja avaliado e desenvolvido 
tendo em conta todas as áreas envolvidas. Tal estratégia deverá ser explicitada e 
concretizada em Master Plans integrados, envolvendo, de forma activa, instituições, 
públicas e privadas, com objectivo de aliar as melhores práticas no desenvolvimento do 
turismo com as políticas nacionais, regionais e locais e de transporte, recursos humanos, 
ambiente, infra-estruturas e de ordenamento do território, dentro de uma lógica de 
cadeia de valor integrada para o Turismo português 
 
As forças do sector mudaram. Por isso, onde antes havia fronteiras e definições claras 
entre agentes e actores do sector, agora esses agentes e actores - hotéis, companhias de 
aviação, operadores, agências de viagens, administração pública, etc. – precisam de se 
articular e trabalhar em conjunto para melhor potenciarem a criação de valor e obter a 
sua justa quota parte do valor final. 

A Cadeia de Valor do Turismo
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A complexidade e fragmentação do turismo e a atomização dos agentes criam também 
necessidade de se definir políticas e estratégias de consolidação desses agentes por 
forma a aumentar o valor acrescentado do turismo retido em Portugal e, ao mesmo 
tempo, fazer face aos processos de consolidação de grandes operadores internacionais, 
ganhando, assim, maior poder de competitividade. 
 
O processo de consolidação dos agentes nacionais terá de passar por processos de 
integração, principalmente horizontal, através de fusões e aquisições e/ou de processos 
de cooperação e parcerias estratégicas, aproveitando o potencial oferecido pelas novas 
tecnologias e os novos modelos empresariais de economia em rede. 
 
Por outro lado, a evolução dos modelos de negócios e de articulação entre agentes na 
cadeia de valor, nomeadamente os novos modelos e processos de relacionamento com o 
mercado e os clientes, vem provocar pressões de mudança no posicionamento dos 
actuais agentes intermediários, quer grossistas quer retalhistas. Essas pressões serão 
maiores no caso do sector retalhista e vão numa lógica de substituição do papel de 
agregadores da oferta para uma lógica de agregadores da procura e de consultores e 
prescritores de produtos e soluções turísticas integradas. 
 
As novas tecnologias permitem e potenciam a massificação das funcionalidades 
disponibilizadas através de canais electrónicos levando a que, virtualmente, possam ser 
obtidas informações e realizadas transacções on-line e em tempo real, a qualquer 
momento e em qualquer lugar. Esta quase total acessibilidade esbate as tradicionais 
barreiras entre agentes (ex: transportes aéreos e terrestres, alojamentos e aluguer de 
viaturas, transacções de moeda e financeiras, hotelaria, entretenimento, reservas e 
confirmações, etc.).  
 
A conectividade on-line permite relacionamentos mais profundos. Como resultado desta 
conectividade, espera-se que as reservas on-line e os canais directos continuem a crescer 
rapidamente e de forma sustentada. Os canais directos, para além de permitirem a 
absorção das margens dos intermediários turísticos, as quais são de valor significativo, 
levando à sustentação de futuros investimentos, permitem um maior conhecimento do 
turista-consumidor e uma melhor adequação à oferta e procura personalizada.  Por isso, 
é aconselhável que os agentes económicos definam e implementem estratégias 
coerentes e consistentes de canais de comercialização, privilegiando os canais directos 
de comercialização e partilhando dados e custos através da utilização de plataformas 
próprias ou partilhando plataformas tecnologicamente avançadas e disponíveis no 
mercado. 
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C.5. A COMPETITIVIDADE DO SECTOR DE TURISMO 
EM PORTUGAL: O CAMINHO DA EXCELÊNCIA 
 
 
C.5.1. Segmentação: Os factores de atractividade e competitividade do Turismo 

Português 
 
C.5.1.1. Caracterização dos segmentos 
 
O mercado do Turismo é um mercado muito fragmentado e complexo e em processo de 
transformação rápido, com uma estruturação e segmentação bastante instáveis e 
relativamente desorganizadas. 
 
Com base nos segmentos de mercado definidos pela OMT como mais dinâmicos e 
interessantes, a nível internacional, e a conjugação com segmentos de especial e 
potencial relevo específico para Portugal, a SaeR apresentou e analisou, (em Capítulo 
anterior) uma proposta de segmentação de mercado turístico para Portugal. 
 
O objectivo do presente capítulo é identificar, dentro do enorme leque de segmentos e 
produtos turísticos a oferecer, quais os mais interessantes para Portugal, considerando 
dois grandes vectores de análise: 
 
A procura existente, os seus factores determinantes e os grandes factores de 
atractividade de cada um dos segmentos para Portugal; 
A oferta portuguesa, os seus factores determinantes e os factores de competitividade 
desses segmentos em Portugal. 
 
Assim, os treze segmentos analisados anteriormente são, neste capítulo, avaliados em 
cada um dos Factores de Atractividade e dos Factores de Competitividade, identificados 
pela SaeR como os mais determinantes na análise da importância da contribuição de 
cada segmento para o Turismo e a economia nacionais, quer do lado da procura 
(atractividade intrínseca), quer do lado da nossa oferta (competitividade relativa). 
 
Os factores avaliados para cada segmento foram os seguintes: 
 
Factores de atractividade      
 

− Dimensão (chegadas internacionais à Europa) 
− Taxa de Crescimento  
− Gastos médios 
− Não Sazonalidade 
− Fidelização/Repetitividade 
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− Contribuição Adicional para a Economia Portuguesa (para o Turismo Doméstico 
e para o Desenvolvimento Regional e Coesão). 

 
Factores de Competitividade 
 

− Qualidade e Condições dos recursos físicos 
− Qualidade e Condições dos Serviços e Infraestruturas associadas 
− Ambiente 
− Envolvente PES (Política, Económico-Financeira e Social) 
− Maturidade Tecnológica dos agentes 
− Qualidade e Know-How da Gestão 
− Qualidade e Know-How da Mão-de-Obra 
− Nível de consolidação e articulação dos agentes 
− Preço 

 
Por factores de atractividade entende-se factores relacionados com a procura e que 
pretendem avaliar o nível de interesse intrínseco de determinado segmento para o 
turismo e economia nacionais. 
 
A avaliação da atractividade intrínseca de cada segmento nos 7 critérios abaixo 
discriminados foi feita numa base qualitativa e numa escala de 5 posições, com o 
seguinte significado: 
 

1 2 3 4 5

Atractividade Muito Pouco 
Atractivo Pouco Atractivo Atractividade 

Média Boa Atractividade  Muito Boa 
Atractividade  

 
Os factores de atractividade analisados foram, assim, os seguintes: 
 
Dimensão (chegadas internacionais à/na Europa): Número de turistas chegados a 
Europa ou que viajam internacionalmente na Europa. Não tem em conta o turismo 
doméstico e refere-se apenas a turistas (visitante que permanece pelo menos uma noite 
num alojamento colectivo ou privado no local/País visitado). Quanto maior for o 
número de turistas num determinado segmento mais atractivo é o segmento. A escala 
usada foi a seguinte: 
 

1 2 3 4 5
Dimensão (chegadas internacionais à Europa) [0,  20 Milhões[ [20M,  40M[ [40M,  60M[ [60M,  80M[ >=80M  

 
 
Taxa de Crescimento: A taxa deve reflectir o mercado potencial para cada segmento a 
duas décadas. Neste sentido, quanto maior for a taxa de crescimento esperada de um 
determinado segmento maior será a sua atractividade. Para avaliação dos vários 
segmentos foram usados os seguintes escalões: 
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1 2 3 4 5

Taxa de Crescimento Médio Anual [0%,  2,5%[ [2,5%,  5%[ [5%,  7,5%[ [7,5%,  10%[ >=10%  
 
Gastos médios: Propensão para o consumo inerente a determinado consumidor tipo de 
cada segmento (Ex: considerando o segmento Sol & Praia como escalão 3 (Médio); ou 
seja, os restantes segmentos devem ser classificados tomando aquele como base de 
comparação). Foi utilizada a seguinte tabela de avaliação: 
 

1 2 3 4 5
Gastos por estadia Muito Baixo Baixo Médio (Sol&Praia) Elevado Muito Elevado  

 
Não Sazonalidade: Possibilidade de poder praticar determinado tipo de turismo 
(segmento) ao longo do ano. Quanto maior a possibilidade de dispersão ao longo do ano 
desse segmento/tipo de turismo, maior é a sua atractividade.  
 
Fidelização/Repetitibilidade: Capacidade do segmento em atrair o mesmo turista a 
determinado destino várias vezes, isto é, capacidade de fazer com que o turista repita o 
destino.   
 
Contribuição Adicional para a Economia: Capacidade de determinado segmento em 
promover a coesão e desenvolvimento regionais, contribuindo para a fixação da 
população e melhoria das condições de vida e para a valorização da identidade das 
regiões e das suas tradições. Pretende-se medir o impacto social e económico que deriva 
da contribuição de cada segmento para a sustentabilidade das zonas de interior. 
 
Por factores de competitividade entendem-se os factores e vantagens relacionados 
com a oferta do país e que contribuem para uma potencial diferenciação competitivas, 
face aos nossos principais concorrentes, nas próximas duas décadas. 
 
A avaliação da posição concorrencial relativa da oferta portuguesa nos 9 critérios 
abaixo discriminados foi feita também numa base qualitativa e numa escala de 5 
posições, com o seguinte significado: 
 

1 2 3 4 5

Competitividade Muito Pior que os 
Concorrentes

Pior que os 
Concorrentes

Igual aos 
Concorrentes

Melhor que os 
Concorrentes

Muito Melhor que 
os Concorrentes  

 
 
Os factores de competitividade analisados foram, pois, os seguintes: 
 
Qualidade e Condições dos Recursos Físicos: Qualidade dos recursos naturais (clima, 
praias, paisagens, rios, etc.) e do património histórico/cultural (obras de arte, igrejas, 
monumentos, “Infante de Sagres”, etc.) inerentes a cada segmento quando comparada 
com a dos nossos principais concorrentes.  
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Qualidade e Condições dos Serviços e Infraestruturas Associadas: Percepção do 
turista sobre a qualidade e/ou condições do conjunto de instalações, equipamentos, 
infraestururas e meios em que se baseia o funcionamento das actividades turísticas 
compreendidas em cada segmento, em Portugal. Exemplos de serviços e infraestruturas 
associadas: a existência de chuveiros de água doce nas praias, no segmento Sol & Praia; 
os museus no segmento Cultural; os transportes, as estradas, hospitais, e outros para a 
generalidade dos segmentos. 
 
Ambiente: Qualidade percebida pelo turista da envolvente ambiental, nomeadamente 
da qualidade do ar, das condições higiénico-sanitárias e da preservação do flora e da 
fauna locais.  
 
Envolvente PES (Política, Económico-Financeira e Social): Grau de existência de 
estabilidade político-social e condições económico-financeiras de enquadramento 
favoráveis ao exercício da actividade turística.  
 
Maturidade Tecnológica: Apetência e nível de utilização, pelos nossos agentes, das 
novas tecnologias relacionadas com informação e comunicação, em geral, mas também 
em áreas mais específicas, nomeadamente e a título de exemplo, as relacionadas com 
genética, biotecnologia, saúde, etc. 
 
Qualidade e Know-How da Gestão: Nível de qualidade da gestão empresarial medida 
pela capacidade de formular estratégias competitivas e gerir e controlar as actividades 
num mundo globalizado e em constante mudança, isto é, capacidades de visão, 
liderança, inovação, dinamismo e profissionalismo aliadas ao conhecimento do 
segmento/mercado.  
 
Qualidade e Know-How da Mão-de-Obra: Nível de profissionalismo e qualidade de 
serviço da mão-de-obra afecta à actividade turística.  
 
Nível de Consolidação e Articulação dos Agentes: Capacidade de cooperação, 
formação de alianças e de articulação de estratégias dos agentes envolvidos, privados e 
públicos, de forma a enriquecer o produto turístico oferecido (pacote/cabaz de serviços) 
e aumentar a competitividade portuguesa.  
 
Preço: Posicionamento da oferta nacional face aos seus principais concorrentes em 
termos de binómio preço-qualidade.  
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C.5.1.2. Segmentação estratégica para Portugal 
 
Tal como analisado anteriormente, a Europa continuará a ser a grande região mundial 
de emissão e recepção de turistas internacionais, embora possa vir a perder algum 
terreno face às regiões da América do Norte e da Ásia/Pacífico. 
 
A estratégia sustentada do Turismo para Portugal terá de passar pela afirmação e 
fortalecimento da sua posição por forma a ganhar uma quota parte cada vez maior desse 
turismo europeu, incluindo o turismo dentro da Europa e o turismo que chega à Europa. 
 
Assim, neste exercício prospectivo a 20 anos, tomou-se como base principal de análise 
o turismo internacional que chega à Europa, incluindo o turista que viaja entre países 
europeus. 
 
Para a avaliação qualitativa dos factores determinantes, a SaeR seguiu a metodologia 
Delphi, conjugada com a metodologia Abacus. Neste sentido depois de se proceder a 
um exercício prospectivo interno, a SaeR considerou importante para o estudo, validar 
os resultados com a opinião e a avaliação dos segmentos interessantes para Portugal, 
nas próximas duas décadas, por especialistas do sector do turismo em Portugal.   
 
Os factores e critérios usados para esta avaliação e os respectivos índices de ponderação 
foram os seguintes: 
 

 
 

Dimensão (chegadas ou viagens internacionais na Europa)* 20,0%
Taxa Média de Crescimento Anual 20,0%
Gastos médios (por estadia) 20,0%
Não Sazonalidade 10,0%
Fidelização/Repetitividade 10,0%
Contribuição Adicional para a Economia Portuguesa** 20,0%

TOTAL 100,0%
Notas: 
(*) considerar a base Europa: chegadas internacionais e viagens internacionais na Europa
(**) para o Turismo Interno e para o Desenvolvimento e Coesão Regionais

%FACTORES DE ATRACTIVIDADE
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Qualidade/Condições dos recursos físicos 15,0%
Qualidade/Condições dos Serviços e Infraestruturas associadas 15,0%
Ambiente 10,0%
Envolvente PES (Política., Económico-Financeira e Social) 5,0%
Maturidade Tecnológica 5,0%
Qualidade e Know-How da Gestão 15,0%
Qualidade e Know-How da Mão-de-Obra 10,0%
Nível de Consolidação e Articulação dos agentes 10,0%
Preço 15,0%

TOTAL 100,0%

%FACTORES DE COMPETITIVIDADE

 
 

 
 
Esta metodologia de avaliação estratégica concluiu nas seguintes grelhas de avaliação 
dos 13 segmentos nos Factores de Atracção e Factores de Competitividade: 
 
 
 



 

 
 
 
SEGMENTOS E FACTORES DE ATRACTIVIDADE:

Dimensão 
(chegadas à 

Europa)
5 1 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1

Taxa de 
Crescimento 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3

Gastos médios 3 4 5 5 3 3 2 3 4 4 2 3 4

Não 
Sazonalidade 2 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 2 3

Fidelização / 
Repetibilidade 2 5 3 3 2 2 2 1 1 4 2 1 1

Contribuição 
Adicional 
p/Econ.

3 4 4 2 2 4 5 5 4 4 3 2 1

Legenda:

Contribuição adicional para a Economia = para o Turismo Interno e para o Desenvolvimento e Coesão Regionais

Escalas:
1 2 3 4 5

Dimensão (chegadas à Europa) [0,  20 Milhões[ [20M,  40M[ [40M,  60M[ [60M,  80M[ >=80M

Tx. Crescimento (até 2010) [0%,  2,5%[ [2,5%,  5%[ [5%,  7,5%[ [7,5%,  10%[ >=10%

Gasto médio por estadia Muito Baixo Baixo Médio (Sol&Praia) Médio / Elevado Elevado

Saúde
Espiritual / 
Religioso

Temáticos Cruzeiros
Turismo 
Cultural

Eco-Turismo e 
Natureza

Turismo de 
Aventura

Sol&Praia Residencial Desporto
Turismo de 
Negócios

Turismo Urbano Turismo Rural
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SEGMENTOS E FACTORES DE COMPETITIVIDADE

Qualidade/Condições 
dos recursos físicos 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4

Qualidade/Condições 
dos Serviços e 
Infraestruturas 

associadas

3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2

Ambiente 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4

Envolvente PES (Pol., 
Econ-Finan, Social) 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Maturidade Tecnológica 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3

Qualidade e Know-How 
da Gestão 2 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2

Qualidade e Know-How 
da Mão-de-Obra 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2

Nível de Consolidação e 
articulação dos agentes 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2

Preço 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3

Sol&Praia Residencial Desporto
Turismo de 
Negócios

CruzeirosTurismo Urbano Turismo Rural Saúde Temáticos
Turismo 
Cultural

Eco-Turismo e 
Natureza

Turismo de 
Aventura

Espiritual / 
Religioso
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Assim, a SaeR aplicando uma metodologia de avaliação estratégica, tomando por base o 
Turismo Europeu e os factores determinantes da procura e da oferta, actuais e futuros, e 
levando em consideração os factores de atractividade intrínseca identificados para 
Portugal, conjugados com os factores de competitividade da nossa oferta, conclui pela 
seguinte matriz de posicionamento estratégico dos segmentos de turismo de Portugal: 
 

Posicionamento Estratégico dos Segmentos do 
Turismo em Portugal 

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Competitividade

A
tr

ac
tiv

id
ad

e

Residencial

Desporto

Sol e Praia

T . Negócios

Urbano

Cultural

Rural 

Eco-Turismo

Aventura

Saúde
Espiritual/Religioso

Temáticos

Cruzeiros

 
 
 

Portugal, ao mesmo tempo que deverá procurar requalificar e enriquecer a sua oferta 
tradicional, tem de iniciar um processo progressivo de focalização na criação de 
produtos orientados para novos segmentos ou grupos de segmentos clusterizáveis, 
explorando o potencial de “diversidade concentrada” do país, assegurando as 
imprescindíveis vantagens concorrenciais e perseguindo o incremento de valor da 
actividade turística nacional. 
 
De facto, embora o aumento da oferta turística mundial se venha a manifestar em 
aumento de volume, em dispersão de destinos e numa crescente complexidade de 
produtos, decorrente do aumento da procura, da sua crescente individualização, do 
alargamento das razões que a motivam e da banalização das deslocações e dos 
transportes, em particular do transporte aéreo, Portugal não só não possuí escala, 
aptidões e recursos que lhe permitam apostar indiscriminadamente em todos os 
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produtos, como também não possuí condições que lhe permitam alterar, no curto prazo, 
o perfil da oferta instalada. 
 
A oferta actualmente dominante e assente no “Sol & Praia” continuará a curto e médio 
prazo a constituir uma base da actividade turística nacional, embora com uma crescente 
dificuldade em competir com novos destinos emergentes e uma clara tendência para a 
degradação das condições competitivas. Neste contexto a SaeR considera que o cluster 
organizado em redor do binómio “Familiar/Sol & Praia”, que não pode ser abandonado, 
tem de ser requalificado e, onde necessário e possível, reinventado de modo a combater 
a sua sazonalidade e a aproveitar as sinergias potenciais com outros segmentos e/ou 
produtos mais dinâmicos e de maior valor acrescentado (Desporto, Saúde, Negócios, 
Urbano, Cultural, etc.). 
 
O segmento Sol & Praia, como referido, tem uma dimensão elevada (cerca de 100 
milhões de chegadas internacionais por ano ao Mediterrâneo), mas não são expectáveis 
condições de atracção e competitividade interessantes para Portugal, nomeadamente 
porque:  

• apresenta taxas de crescimento abaixo da média, níveis de gastos médios por 
turista pouco interessantes, níveis de sazonalidade elevados e de fidelização 
baixos; 

• a contribuição para o turismo doméstico ou para o desenvolvimento e coesão 
regionais é mediana; 

• nem em preço, nem em qualquer dos outros factores de competitividade, 
Portugal oferece condições diferenciadoras face a outros destinos, 
nomeadamente mediterrânicos. 

 
A análise prospectiva de potencial de segmentos turísticos para Portugal evidencia a 
existência de dois grupos de produtos com elevado potencial de crescimento e de 
geração de valor, que apresentam uma capacidade de satisfação simultânea e 
complementar de diversos segmentos da procura e cuja elaboração pode reunir com 
alguma facilidade, os factores distintivos necessários. De facto, a oferta nacional deve, 
progressivamente, orientar-se para a exploração prioritária dos clusters organizáveis em 
redor dos binómios estratégicos “Sénior/Saúde” (Residencial, Saúde, Desporto, 
Cultural) e “Negócios/Short Breaks” (Negócios, Urbano, Cultural, Desporto e outros 
Eventos). 
 
O Turismo de Negócios tem uma dimensão elevada a nível europeu e oferece uma taxa 
de crescimento média face aos restantes segmentos. Os níveis de gastos médios são 
elevados e a contribuição para a não sazonalidade é também elevada. Possui um nível 
de fidelização médio, havendo que corrigir a concentração excessiva nas grandes 
cidades, nomeadamente Lisboa. Para além do interesse per si, este segmento oferece 
excelentes condições “clusterização” com outros segmentos, também interessantes, 
nomeadamente os de Turismo Cultural, Turismo Urbano e Desporto, nomeadamente 
Golfe. 
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O Turismo Residencial apresenta uma atractividade forte face aos perfis de 
consumidores no futuro e onde Portugal poderá ter uma boa posição competitiva 
relativa. Por outro lado, é um segmento que permite uma forte “clusterização” com 
outros segmentos, nomeadamente os de Desporto e Saúde. É crescente a oferta a nível 
mundial de produtos residenciais para seniores com fortes complementos turísticos 
orientados para o bem-estar físico e emocional, de difícil classificação entre Turismo 
Residencial e Turismo de Saúde e que Portugal terá de saber acompanhar. 
 
O Desporto reforça quer o cluster “Negócios/Short Breaks”, quer o cluster 
“Sénior/Saúde”, apresenta uma dimensão actual baixa. No entanto, evidencia condições 
de atractividade e de competitividade de elevado potencial, como se poderá confirmar 
pelos Mapas dos Factores acima apresentados, com a vantagem de conter grande 
potencial ao nível de várias faixas etárias. No caso do sub-segmento do desporto-golfe 
está mais orientado para uma procura baseada em perfis e segmentos seniores (Empty 
Nesters, YAS e Seniores) e, por essa razão, potencia, também, segmentos interessantes 
como o do Turismo Residencial e de Saúde. Por outro lado, o sub-segmento do 
Desporto ligado aos desportos náuticos, tem o potencial de atrair outras camadas 
interessantes de turistas, como por exemplo os DINKS, levando a um forte potencial de 
“clusterização” com o Turismo de Aventura e Eco-Turismo.  
 
Existe ainda um conjunto de segmentos e produtos turísticos que, apesar de não terem 
grande significado nem um expressivo potencial de afirmação no curto prazo, deverão 
ser objecto de particular atenção, porque desempenham diversas funções estratégicas 
relevantes, ou seja, não só constituem uma reserva de genuinidade e de identidade 
decisiva no âmbito da complementaridade da diversidade oferecida, como também 
participam activamente no fortalecimento da coesão nacional, através do 
desenvolvimento do interior do país, podendo vir a emergir a médio/longo prazo. Deve 
assim, ser incentivada a dinamização dos clusters organizados em redor dos binómios 
“Activo/Natureza” (Aventura, Náutico, Eco-turismo, Enoturismo, Turismo Rural, etc.)  
e “Espiritual/Religioso”, em articulação com os clusters mais dinâmicos e de maior 
potencial acima referidos. A exploração dos binómios “Activo/Natureza” e 
“Espiritual/Religioso” pela oferta nacional pode, inclusivamente, assentar inicialmente 
na captação do mercado interno, dada a escala actual destas operações. 
 
No que respeita ao segmento de Cruzeiros, a par da continuidade do crescimento das 
operações de escala, a criação de condições para a evolução deste produto para a oferta 
de operações em turnaround (ou seja, afirmando alguns portos nacionais como ponto de 
origem e/ou de terminus das viagens dos turistas), será de interesse para o sector, não só 
pelos efeitos induzidos nas ofertas complementares (incremento de dormidas em hotéis, 
restauração, animação nocturna, rentabilização de infra-estruturas e outros activos, 
aluguer de viaturas, actividades comerciais e culturais, etc.), mas particularmente pelos 
efeitos induzidos na divulgação do país e na promoção de uma boa imagem nacional. 
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Aliás a importância do turismo interno coloca-se ao nível de todos os segmentos, sendo 
muito recente a tomada de consciência, pelas instituições internacionais de turismo e 
pelos governos, da importância económica do Turismo Interno em alguns países, como 
por exemplo, os do Sul da Europa, à medida que se concluem os processos de 
implementação da ‘Conta Satélite do Turismo’. O mercado interno pode funcionar 
como mercado de teste e para elevar standards de serviço ao cliente, com a vantagem 
que contribuirá também para fixar populações e recursos, bem como para rentabilizar 
investimentos.  
 
O mercado interno tem, ainda, o efeito de compensar eventuais crises nos mercados 
emissores externos e tem um efeito multiplicador nos investimentos, em recursos e 
activos estratégicos e na coesão social e económica. Para além disso, tem a vantagem de 
fixação de recursos, como já foi referido, aumentando o consumo interno e a 
distribuição de riqueza.  
 
No caso de Portugal, a noção de mercado interno, ao nível do turismo, e à semelhança 
de outros sectores de actividade, faz cada vez menos sentido restringir-se às fronteiras 
nacionais. A procura interna não é suficiente para criar massa crítica suficiente para a 
rentabilização dos negócios.  
 
Embora a história tenha separado os dois povos ibéricos, no último quartel do século 
XX as mudanças políticas, sociais e económicas verificadas nos dois países, conduziram 
a níveis elevados de integração e cooperação. Espanha é o maior cliente turístico de 
Portugal e constitui, também, no maior destino turístico no estrangeiro para os 
portugueses. No entanto, muitos dos visitantes espanhóis a Portugal não pernoitam, pelo 
que devem ser criadas as condições para transformar parte destes excursionistas em 
turistas, i.e. têm de ser desenvolvidos produtos turísticos específicos para este target que 
os levem a estadias mais longas, com dormidas no território nacional e que nos permita 
falar na existência de um ‘Mercado Interno Alargado Ibérico’. 
 
Em conclusão, a estratégia para o turismo português tem de passar pelo crescimento dos 
novos segmentos emergentes, em redor dos clusters liderados por”Sénior/Saúde” e 
“Negócios/Short Breaks”, agregados com Desporto, Cultural, Urbano, entre outros, e 
pelo reposicionamento de Portugal em dois mercados estruturais – Sol & Praia 
requalificado e ‘Mercado Interno Alargado Ibérico’ desenvolvido. 
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Além disso, a “diversidade concentrada” de segmentos e produtos turísticos, além de 
criar condições de menor dependência de sectores específicos permite uma melhor 
resposta às condições competitivas de futuro que exigem maior qualidade, uma 
“personalização massificada” e agilidade na resposta ao turista-consumidor. 

De notar que o posicionamento estratégico apresentado para segmentos do Turismo em 
Portugal, releva apenas o potencial manifestado por cada um dos segmentos, face aos 
factores de atractividade e competitividade seleccionados. A realização desse potencial 
dependerá das políticas e medidas concretas que forem efectivamente tomadas, 
privilegiando uns em detrimento de outros segmentos.  

 
C.5.2. A Diferenciação Estratégicado Turismo Português 
 
Portugal, perante a competição internacional, tem de apresentar uma imagem forte e 
distintiva, com um conjunto de ideias e valores que o distingam e valorizem. Para além 
de reconhecidos pelos clientes internacionais, essas ideias e valores devem ser 
reconhecidos, também pelos portugueses, que se devem rever neles ideia de Portugal e 
no representam, como forma de garantia de coincidência com a realidade com que o 
cliente se vai deparar.  
 
A(s) marca(s) nacionais para o turismo devem assentar nessa ideia e valores, 
constituindo uma promessa de valor acrescentado para o cliente, pela valorização dos 
factores diferenciadores que lhe estão associados e que constituem para o cliente uma 
mais-valia em relação a outros produtos concorrentes. 
 
C.5.2.1 Factores distintivos  
 
Quando olhamos para a realidade de Portugal e dos portugueses, encontramos alguns 
factores de fundo que podemos considerar como a “alma diferenciadora dos 
portugueses”, ou a “alma lusitana”. Trata-se de uma componente de fundo que, sendo 
um factor intangível, não palpável e dificilmente traduzível senão na vivência de 
realidades concretas, foi sendo vincado pela História construída durante séculos e está 
hoje bem marcada no modo de ser português.  
 
Trata-se de uma atitude perante a vida, um modo de estar e ser que se diferencia dos 
outros povos e é apercebida pelos que nos visitam. Situando-se ao nível dos valores, da 
capacidade de relação e dos sentimentos, são realidades difíceis de traduzir e de 
comunicar a não ser pela experiência, mas, uma vez experimentados, são apontados 
como o grande factor distintivo dos portugueses face aos outros povos.  
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Valores como o universalismo, o humanismo, a tolerância e uma hospitalidade genuína, 
o gosto do “bem receber”, contrapostos paralelamente com sentimentos de 
inferioridade/não reconhecimento, contrastam claramente com a surpresa de quem nos 
visita pela primeira vez e se depara com aquilo que na verdade somos e conseguimos 
fazer. 
 
São, no entanto, valores sempre presentes, numa camada mais profunda da nossa 
personalidade, enquanto povo, e que se reflectem no modo como agimos e reagimos a 
pessoas e situações novas, que podem ser potenciados e direccionados para o 
comportamento esperado, mas que só podem ser compreendidos na sua totalidade e 
apercebidos pelos destinatários pela experimentação, pelo que haverá sobretudo que os 
ter em conta e tirar daí ilações práticas para a construção da imagem de Portugal. 
 
A grande herança histórica de Portugal é, desde logo, a da facilidade de relacionamento 
com outros povos (ou inteligência relacional como hoje é conhecida). A capacidade de 
fazer sínteses culturais de facto é um factor que distingue claramente Portugal das 
outras sociedades europeias e manifesta-se, ainda hoje, de forma bem patente na 
sociedade portuguesa, nos valores pelos quais globalmente se norteia e na diversidade 
de influências que compõem a sua cultura, onde é possível distinguir claramente os 
contributos dos povos que formaram o “Império Português”.  
 
Com efeito, a cultura portuguesa é hoje o resultado do grande cruzamento de culturas e 
também de civilizações. Estes cruzamentos foram feitos ao longo de séculos, 
constituindo um factor claramente diferenciador valorizado por quem nos visita.  
 
Portugal é percepcionado como um país seguro. Essa percepção não foi alterada com os 
acontecimentos dos últimos anos, nomeadamente o aparecimento da ameaça terrorista 
organizada a nível global. Mesmo os registos criminais correntes, apesar da tendência 
evolutiva não ser favorável, é bastante positiva quando comparada com os nossos 
concorrentes directos.    
 
O território português é relativamente pequeno e apresenta uma diversidade de 
paisagens, ambientes, tradições e culturas gastronómicas que permitem, a quem nos 
visita, obter uma experiência multifacetada e rica de contrastes, num curto espaço de 
tempo, podendo passar de uma experiência de montanha e granito para a planície 
alentejana ou de uma praia de características atlânticas (ideal para um turista que 
procure experiências mais radicais, como surf, kite ou parapente…) para as águas mais 
calmas das praias algarvias, mas sempre em areia fina e branca (um activo único e 
muito valorizado na Europa), em apenas algumas horas de viagem de automóvel. Com 
efeito, “em nenhum outro país da Europa, num tão curto espaço de tempo e numa 
superfície tão pequena, se encontram ofertas tão diversas, em tantas áreas”131.  
 

                                                 
131 in “Atlânticos em vez de Mediterrânicos”, in ”“As 1000 maiores empresas”, Público, 1.Nov.2004 
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Portugal possui ainda espaços de grande beleza, natural e construída, que importa 
valorizar, dinamizar e divulgar como locais únicos que são, potenciadores de 
experiências impares, desde os Açores às praias ainda desertas e quase por descobrir, 
das paisagens verdes e em socalcos do Douro às do Alentejo, Sintra ou das aldeias 
beirãs, beleza esta associada a um dos melhores climas da Europa, ameno tanto no 
Verão como no Inverno, sem grandes amplitudes térmicas. 
 
Fruto também da sua realidade histórica, Portugal detém ainda todo um património 
gastronómico claramente diferenciador e largamente apreciado internacionalmente, 
especialmente a sua tradução, enquanto atitude cultural totalmente disseminada e 
assimilada pela sociedade, no que respeita à arte de cozinhar o peixe, por exemplo, 
assim como a sopa. O pão é outro exemplo interessante e diferenciador que poderá 
constituir uma narrativa histórica. Existem em Portugal três tipos diferentes de pão – 
milho, trigo e centeio – correspondentes a três influências culturais diferentes e que 
constituem um espelho da diversidade cultural que o país viveu desde o início do 
povoamento do território que ocupa. A utilização de diversas especiarias, ervas 
aromáticas e mesmo modos de confeccionar alguns pratos reflectem igualmente sínteses 
culturais que se foram operando ao longo de séculos de contacto com outras culturas e 
que hoje marcam de forma explícita a realidade portuguesa e que podem constituir 
narrativas históricas diferenciadas. 
 
C.5.2.2 Uma ideia dominante 
 
Portugal é muito identificado como um “país do Sul, mediterrânico, pobre e 
indiferenciado, muito identificado com o ‘sol e praia’”.  
 
Os esforços de criação de uma imagem para o País, apesar de produzirem alguns efeitos 
ao nível do conteúdo, não têm conseguido atribuir ao destino Portugal uma 
diferenciação clara. Com efeito, Portugal tem internacionalmente um capital positivo, 
não tendo grandes valores negativos associados à sua imagem. No entanto, o problema é 
que esse capital aparece como um destino indiferenciado e pouco relevante. A questão 
consiste, assim, em passar de conhecidos, sem carga negativa, mas sem relevância, para 
conhecido, com uma imagem positiva e relevante, associado a valores que são 
valorizados pelo turista de hoje. 
 
A imagem de Portugal deverá, assim, assentar em pressupostos válidos e sólidos, 
facilmente comprovados e verificáveis pelo destinatário, que deve poder comprovar a 
veracidade da promessa que é feita pela imagem e pela marca e, cumulativamente, 
claramente diferenciadora face aos destinos a que até agora tem estado associado. 
 
Neste sentido, a SaeR considera que a orientação que ultimamente tem sido dada à 
imagem de Portugal de “afirmar a nossa diferença, afirmar que somos um país do 
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Atlântico e de descolarmos do grupo do mediterrâneo”132 deve ser desenvolvida e 
consolidada. 
 
Portugal deverá construir a sua imagem à volta do conceito de ‘Ocenao’, assumindo-se, 
claramente, como um país atlântico. Ao longo dos séculos, desde a sua fundação como 
nação, a História de Portugal tem sido construída e voltada para o Atlântico. Foi isso 
que permitiu a afirmação da independência – política e económica – do país, foi isso 
que construí e marcou a sua cultura, modo de ser e estar no mundo.  
 
Por outro lado, Portugal é um sítio – o Ocidente do Ocidente (“west of the west”) – que 
se diferencia radicalmente face ao leste europeu, mas sobretudo dos principais 
concorrentes europeus – Irlanda, Andaluzia, Galiza. 
 
Dentro do conceito Ocidente do Ocidente podem englobar-se outros conceitos que 
poderão ser igualmente explorados, como “Tradition of the West” que inclui ainda a 
ideia de “Mysteries of the West”, lembrando as particularidades da história de Portugal, 
seus contributos para a formação política, social e cultural do Ocidente. 
 
A surpresa que os nossos visitantes revelam quando conhecem o país pela primeira vez 
mostra que o país não está a dar-se a conhecer, pelo menos nos pontos de valorização 
mais procurados, o que, se constitui um valor acrescentado para os que se surpreendem, 
é sem dúvida um indicador sério de que não estão a ser atingidos os objectivos da 
divulgação e será essencial trabalhar os conceitos ligados a esses valores que não estão 
a ser transmitidos. 
 
C5.2.3 Activos e valores estratégicos 
 
Um importante activo estratégico de Portugal constitui-se na síntese cultural dos seus 
patrimónios cultural, religioso, paisagístico, ambiental e humano, perfeitamente 
integrados, permitindo a vivência de várias experiências distintas, num curto espaço de 
tempo.  
 
A integração dos patrimónios constitui um activo a preservar, o que implica que o 
problema da defesa do património cultural ou religioso não seja independente da 
questão ambiental e paisagística. Antes, é essencial que se encarem como um todo 
articulado, que existe enquanto tal em todo o território nacional e não como “áreas 
protegidas” específicas e desligadas do restante do território.  
 
O modo de viver dos portugueses constitui um outro activo estratégico – vive-se bem 
em Portugal. O “sentimento/sensação” de viver bem, da qualidade de vida, da existência 
de um lifestyle muito próprio e perfeitamente diferenciado, assente nas características 
intrínsecas do ser português, na autenticidade e na criatividade/ flexibilidade, 

                                                 
132 idem 
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permitindo soluções à medida, mas também na capacidade de organização e 
mobilização para grandes eventos. A inteligência relacional, espelhada culturalmente na 
sociedade portuguesa e baseada no cruzamento cultural de que Portugal foi o grande 
percursor, e a vivência da capacidade de organização e síntese de uma sociedade tão 
multicultural como a portuguesa é outro activo que poderá ser valorizado.  
 
Como elementos intangíveis, estas características só são possíveis de apreender na sua 
totalidade pela vivência de experiências concretas, que podem ser traduzidas pela ideia 
“Go & feel” – ir, ver e sentir realmente o modo de ser e estar português. 
 
Em termos físicos, Portugal é claramente oceano, clima e natureza, a que podemos 
associar três cores: azul como o oceano e o céu; dourado como o sol e a areia; verde 
como o green (golfe) e a flora. 
 
Portugal precisa de criar roteiros de “locais obrigatórios de passagem”, locais que 
encerrem simbologias ou narrativas, de tal modo importantes que os nossos visitantes se 
sintam impelidos a visitar, quando em Portugal, ou mesmo a vir a Portugal para os 
visitar. 
 
Um exemplo de roteiro que poderá ser criado nesta lógica, integrando-a com a ligação 
da imagem de Portugal ao oceano, é a dos Cabos. Portugal possui uma orla marítima de 
uma beleza extraordinária, marcada pela existência de cabos que, pelo seu 
posicionamento físico, ou pelo papel estratégico que desempenharam na afirmação de 
uma cultura marcadamente oceânica, constituem marcos históricos e culturais 
importantes a nível universal para a compreensão da história não só de Portugal, 
enquanto nação, mas de Portugal enquanto “primeiro globalizador” e para a 
compreensão da cultura ocidental na sua globalidade. São exemplos o Cabo da Roca, o 
Cabo Espichel, o Cabo de S. Vicente ou a Ponta de Sagres, fortes potenciadores de 
narrativas únicas que poderão ser criadas e passarem a constituir, assim, pontos de 
passagem obrigatória de quem nos visita, cumprindo e, mais do que isso, justificando e 
robustecendo, o valor atlântico transmitido na imagem de Portugal. 
 
Comparativamente com os outros países europeus, Portugal não possui, com algumas 
excepções, monumentos muito imponentes. Possui um tesouro arquitectónico e artístico 
muito próprio e o seu próprio estilo – o Manuelino –, que deverá ser explorado e 
divulgado como elemento diferenciador. No entanto, a maioria dos seus monumentos, 
apesar de mais discretos, são sólidos e leves, apelam a valores como a autenticidade e 
simplicidade, estando perfeitamente integrados e identificados com a sociedade e a 
cultura portuguesas. Os nossos monumentos pertencem e espelham esta sociedade e 
seus valores, sua cultura, fé e religiosidade. Fazem parte deste todo que é o ser 
português, não se trata de implantes importados mais ou menos conseguidos, mas 
produtos da nossa cultura muito própria, recebendo influências das muitas culturas com 
que ao longo da História contactou e com as quais foi produzindo novas sínteses, novas 
culturas.  
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Um ponto importante no que respeita ao Património é o cuidado na sua qualificação e 
valorização que é essencial acautelar. O Património, nomeadamente histórico, só é 
relevante enquanto constituir ligação à sociedade, enquanto for vivo e fonte geradora de 
vida, de actividade, à sua volta, sob pena de se tornar um centro de prestígio, mas 
espaço decadente. Ao contrário, haverá que rever a política do Património de forma a 
encontrar um meio-termo entre a preservação e a utilização do património como pólo 
gerador de novos centros de atracção. O património não pode ser encarado como 
equipamento estático de dado concelho ou região, mas deve ser entendido como um 
ponto onde podem e devem ser desenvolvidas acções que, respeitando as suas 
características próprias e, a partir delas, permitam a determinado monumento constituir-
se como pólo de atracção e desenvolvimento, evitando assim, ao mesmo tempo, a sua 
decadência. 
 
O grande activo estratégico de Portugal e que deve constituir a ideia dominante para 
Portugal e para o turismo português, como referido, é o Oceano, enquanto conceito e 
vivência cultural da sociedade portuguesa. É ele o elemento de fundo que define a 
própria existência da nação portuguesa, pois foi ele que nos proporcionou a afirmação e 
projecção mundial que Portugal teve e que tanto marcou a sociedade que ainda hoje 
somos. 
 
À volta dos activos estratégicos devem ainda ser criadas, como instrumentos de 
facilitação da aproximação ao turista, narrativas, estórias que contenham em si mesmas 
os elementos necessários à atracção, ao estímulo da curiosidade e que favoreçam a 
vontade de conhecer Portugal e viver as experiências propostas, com recurso a 
simbologias que permitam a associação fácil do destino à narrativa que é contada e 
permita algum grau de identificação pessoal com o local de visita, criando assim laços 
de proximidade entre o turista e o local, que ajudará à construção de memórias vividas 
e, por essa via, ajudem a criar e consolidar a sua imagem do destino Portugal. 
 
O Oceano e a sua relação com Portugal é um tema à volta do qual muitas narrativas 
podem ser montadas, desde o “descobrir dos descobridores”, ao encontro com “os 
primeiros globalizadores”, o desenvolvimento de estórias sobre figuras históricas, a 
recuperação de tradições medievais ligadas ao oceano, etc. Da mesma forma, a criação 
de verdadeiros roteiros de espaços espirituais integrados que permitam a sua valorização 
e identificação como valor único pelo turista, através da organização de arcos 
espirituais, valorizados enquanto conjuntos relevantes com uma narrativa própria, é 
também um instrumento de diferenciação do destino Portugal. Será também interessante 
criar narrativas, integrando os espaços e os meios mais adequados, à volta dos valores 
do humanismo, cultura universal ou encontro de civilizações, nomeadamente pela 
promoção de grandes eventos evocadores destas realidades. 
 
Existem, outros activos estratégicos importantes, como, por exemplo, duas componentes 
importantes da cultura portuguesa: o Vinho (Porto e Madeira, mas também vinhos de 
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mesa de qualidade superior) e o Fado, expressões culturais de dimensão universal, 
crescentemente valorizados, que nos distinguem e que podem ser potenciados como 
elementos identificadores de Portugal. 
 
Podem, ainda, ser referidos outros activos como, por exemplo, a marca religiosa 
associada ao culto mariano, característica de Portugal: dinamização do pólo religioso 
de Fátima, criando narrativas específicas para os turistas que nos visitam por motivos 
religiosos. Esta dinamização poderá passar, nomeadamente, pela criação de narrativas 
que liguem Fátima a outros pólos interessantes, criando arcos espirituais temáticos, 
e/ou pela a criação de um ano santo/jubilar para Fátima, ou, de forma mais ampla, 
mariano, seguindo o exemplo de Santiago de Compostela. Exemplos de narrativas 
compostas poderão ser: 

 
• “Grande arco” – o arco espiritual das grandes demonstrações físicas da 

espiritualidade mariana do povo português ao longo dos séculos: Jerónimos / 
Óbidos/Mosteiro de Alcobaça/Nazaré/Mosteiro da Batalha/Fátima/Convento de 
Cristo – “grandes demonstrações de Fé construídas” 

• “Arco(s) menor(es)” – a confirmação da devoção popular nas pequenas 
construções: capelas; pequenos santuários, romarias, peregrinações, etc. 

• “Arco(s) Internacional(ais)” – coordenação com outros grandes centros de 
espiritualidade mariana europeus – Lourdes, Altötting, Schönstatt, Chestoskova, 
etc. 

• Ano Santo Mariano: a exemplo do que foi feito em Santiago, criação do ano 
jubilar de Fátima, quando o dia 13 de Maio for Domingo (em 1917, 13 de Maio 
foi um Domingo), ou se se optar pelo 13 de Outubro, ao Sábado.  

• Dinamização dos caminhos de Fátima e se conveniente, fazer uma ligação a 
Santiago de Compostela, dado que o caminho português de Santiago se cruza 
com o de Fátima. 

 
C.5.3. A Qualificação do País e dos seus Activos Estratégicos: Trabalhar em 

conjunto para a Excelência do Turismo em Portugal 
 
O turismo é um sector muito fragmentado e complexo, com clientes cada vez mais 
sofisticados e exigentes procurando uma elevada personalização das soluções 
oferecidas, com já referido. A resposta dos diferentes sectores, públicos e privados, tem 
de passar pela cooperação e integração de esforços, isto é, pelo trabalho em conjunto 
para qualificar Portugal como um centro turístico de Excelência.  
 
C.5.3.1. O Turismo – uma exigência de qualificação de todo o país  
 
O turismo, pela sua natureza específica de inter-relação e interdependência face a outros 
sectores, exige uma abordagem integrada em que as decisões em qualquer área que 
tenha repercussões directas ou indirectas na actividade turística tenham em conta as 
realidades e necessidades desta última e vice-versa. Trata-se, com efeito, de encontrar 
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uma estratégia única e integrada, em que cada situação seja avaliada e trabalhada tendo 
em conta todas as áreas envolvidas.  
 
O sector do turismo, entendido como a articulação complexa de múltiplas plataformas 
de produtos e serviços, com uma gama muito larga de qualificações exige, com efeito, 
uma coordenação extensa entre os vários sectores económicos e políticos, de forma a 
definir as prioridades de acção e os meios para atingir os objectivos propostos pela 
estratégia. O envolvimento de organismos públicos e privados na definição desta 
estratégia é, assim, essencial para a sua boa concretização. 
 
A qualificação dos recursos – naturais, equipamentos ou infraestruturas – essencial para 
uma oferta de qualidade que respeite e corresponda aos valores propostos pela marca, 
exige, desde logo, a concretização de políticas integradas e orientadas para o turista-
consumidor, que deverão ser delineadas na estratégia integrada para o sector, resultando 
portanto de um trabalho conjunto entre as instituições públicas e privadas. 
 
O turismo exige, assim, a qualificação de toda a sociedade, a qual deve estar focada no 
bom acolhimento ao turista, desde o momento que chega ao destino escolhido até ao 
momento da partida, já que só há realmente turismo quando o consumidor internacional 
interage com a comunidade e, nessa interacção, é fundamental a consciência pública da 
prioridade que o turismo representa para a economia nacional. É essencial, assim, uma 
consciência cívica activa, que se reflita na atitude para com o turista, mas também na 
limpeza e preservação das condições ambientais e no cuidado com que a população trata 
e apresenta o seu património histórico.  
 
Uma forma de qualificação de um país e dos seus activos é através do desenvolvimento 
de uma marca de qualidade que possa ser identificadora da imagem e valores desse país 
e que possa ser articulada com as marcas ou ostentada pelas empresas que cumpram 
determinados níveis de qualidade, o que constituim, por exemplo na Austrália e na 
Nova Zelândia, como analisado mais à frente, uma forte aposta.  
 
A criação e consolidação de uma marca é, com efeito, um processo fundamental e de 
longo prazo. A marca – conjunto de valores e princípios orientadores a serem seguidos 
por todos os agentes envolvidos – permite favorecer a diferenciação da oferta, factor 
essencial quando se assiste, como é o caso no sector do turismo, a uma forte capacidade 
de substituição de destinos e reduzida diferenciação. Portugal deve criar uma marca 
forte, que valorize a sua posição de mercado pela associação do destino Portugal a uma 
série de valores que constituem a sua especificidade enquanto destino turístico. 
 
A importância da marca nacional não se limita ao sector turístico, contribuindo para a 
criação de uma imagem global do país que terá impacto em todos os sectores de 
potencial captação de investimento, podendo trazer benefícios a um conjunto amplo de 
sectores de actividade e potenciar, de forma sinergica, investimentos públicos e 
privados. 
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A marca tem implícita uma promessa: a de que a essa marca corresponde uma série de 
valores que são a proposta de valor para o cliente. A chave do sucesso da marca 
depende da capacidade de fazer corresponder à marca a experiência vivida – o desafio 
consiste portanto em encontrar uma série de valores vividos ou passíveis de o virem a 
ser pelos agentes do sector e, no limite, pela sociedade no seu conjunto, valores esses 
que correspondam às experiências que os clientes pretendem viver e cuja concretização 
transformará a relação com o cliente num relacionamento baseado na confiança e 
lealdade ao destino. 
 
O essencial é, assim, a correspondência entre os valores que a marca propõe e a 
vivência efectiva desses valores, sempre que o cliente entra em contacto com ela. É este 
o ponto diferenciador: a satisfação resulta da forma como a marca é experimentada 
quando e sempre que o cliente entra em contacto com os valores propostos pela marca. 
 
É pois essencial que os valores encerrados na marca sejam interiorizados e vividos 
globalmente pelos agentes e por toda a sociedade portuguesa, para que esta corresponda 
aos valores anunciados.  
 
Para que esta correspondência entre a marca e a vivência efectiva dos seus valores na 
experiência vivida por cada turista seja uma realidade, será essencial que ela seja 
definida em conjunto pelas organizações públicas e privadas e constitua uma verdadeira 
visão orientadora para o país. 
 
A qualificação oferecida pela definição e concretização da marca depende, assim, da 
qualidade global do serviço oferecido ao turista, seja em termos de qualidade ambiental 
– não só em termos de infra-estruturas ambientais (boa recolha selectiva de lixos; bom 
tratamento de águas), mas também na vivência quotidiana do local (limpeza, jardins e 
parques cuidados, segurança); seja no que respeita à facilidade de interacção com o 
destino – desde logo a existência de sinalética correcta e facilmente identificável; ou a 
existência de pontos de informação onde o turista se possa deslocar ou contactar a 
qualquer hora e onde seja acolhido com simpatia e eficiência, oferecendo, em qualquer 
situação, o cumprimento ou mesmo a superação das suas expectativas. 
 
A superação de expectativas implica, no perfil do turista do futuro, uma imagem 
coerente de eficiência e hospitalidade em todos os aspectos e sectores com que o turista 
contacta, o que, para um turista cada vez mais individualista, à procura de experiências 
únicas, que constrói o seu próprio percurso, significa que todo o país deve estar 
focalizado para o serviço a um turista que viaja por todo o país. 
 
Esta focalização é possível apostando na simplificação de processos, disponibilização 
de indicações úteis acessíveis, funcionamento regular das instituições e serviços, desde 
logo no que respeita aos transportes e orientação geográfica, facilidade de comunicação 
e simpatia generalizada de uma população que, reconhecendo a importância do turismo 
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na economia nacional, esteja preparada – pela aprendizagem de línguas estrangeiras, 
pelo conhecimento e capacidade de informação sobre pontos turísticos de interesse na 
sua localidade, ou pela predisposição à priori para o acolhimento – para ser ela própria 
veículo de promoção do país junto de cada turista, chegando à personalização e 
diferenciação total da experiência vivida por cada turista. 
 
A preparação de uma sociedade para o turismo passa, portanto, por sectores muito 
diversos, como por exemplo: 1) o planeamento e ordenamento do território para o 
turismo - a necessidade de destinos integrados e geríveis, tendo aqui especial relevo a 
questão da revisão dos PDMs e da municipalização do turismo; adequação das 
realidades às necessidades reais do sector, evitando sobre-restrições não compreensíveis 
por parte dos operadores (que frequentemente terminam no incumprimento), mas 
também sub-restrições que não acautelam o respeito pelos destinos, que é essencial 
assegurar, isto é, a necessidade de serem respeitados os seus próprios limites em termos 
de capacidade de carga, evitando uma pressão demasiada sobre os recursos disponíveis 
que, não esporadicamente, leva à quebra da qualidade dos serviços prestados, e 
consequente desvalorização do destino; 2) o sistema de ensino, onde se destacam duas 
vertentes: uma, a da educação cívica que, indirectamente, serve a qualificação da 
sociedade para o turismo (já que é muito mais vasta do que este âmbito); e outra, 
referente aos cursos especificamente orientados para o turismo, onde a adequação à 
realidade empresarial e a absorção pelo sector destes recursos especializados é o tema 
central, bem como a dignificação das profissões do turismo, sendo certo que a 
diferenciação dos destinos turísticos neste mercado de concorrência globalizada se faz 
também pela qualidade da prestação de serviços e qualificação dos recursos humanos.  
 
C.5.3.2. Estruturas públicas e privadas no turismo: a importância da cooperação  
 
O papel do Estado, no que respeita ao sector do turismo, foi, durante décadas, muito 
limitado à promoção internacional e à criação de estímulos ao desenvolvimento do 
sector, percebido como importante meio de obtenção de divisas necessárias ao 
financiamento do desenvolvimento económico. Actualmente, no entanto, valorizam-se, 
além dos factores económicos, “as dimensões culturais, políticas, sociais e ambientais 
do turismo” sendo-lhe reconhecido “um importante papel na conservação e valorização 
do património cultural e ambiental e um instrumento de enriquecimento cultural e social 
das populações”133, factores que contribuem para a opinião generalizada dos 
especialistas do sector de que a intervenção do Estado é, para o desenvolvimento do 
turismo, indispensável, sendo reconhecido aos governos “o poder de desbloquear o 
potencial do sector.”134 
 
O Turismo tem efeitos positivos em todos os sectores das economias e das populações. 
Por isso, é essencial a consciencialização dos governos nesse sentido, dado que os 

                                                 
133 CUNHA, Licínio, Introdução ao Turismo. Ed. Verbo, Lisboa, 2001, págs. 412-413. 
134 WTTC – Blueprint for New Tourism, Londres, 2003, pág. 6. 
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Governos, em geral, têm dado pouca atenção ao turismo, seja por desconhecimento da 
importância e significado deste sector, seja pela dispersão dos poderes de decisão nas 
áreas fundamentais para o desenvolvimento do sector por vários órgãos públicos, 
criando dificuldades acrescidas de coordenação. 
 
Organizações internacionais de referência135 têm vindo a insistir na necessidade de se 
“coordenar uma estratégia referente ao Turismo, reorganizar as estruturas e 
financiamentos de forma a assegurar um planeamento e gestão efectivos”. Assim, cabe 
aos governos “encorajar o investimento, facilitar a inovação e criação de oportunidades 
de emprego, e garantir o respeito pelo ambiente, cultura e bem-estar social locais”136 
sendo uma responsabilidade do sector público assegurar a sustentabilidade dos activos 
turísticos chave. 
 
Estas responsabilidades foram sublinhadas ainda mais pelos súbitos e recentes choques 
que o sector sofreu e que chamaram a atenção dos governos para a importância do 
turismo nas economias nacionais.  
 
Aos privados, cabe-lhes “ajustar o planeamento, o produto e a qualidade do serviço, e 
adoptar políticas que respeitem o interesse das pessoas para e com quem trabalham.”137  
 
O sector do turismo deverá, portanto, fortalecer as suas operações numa perspectiva de 
longo prazo, evitando lógicas de curto prazo prejudiciais ao desenvolvimento 
sustentável do negócio, isto é, fazer a evolução de “objectivos financeiros trimestrais 
para a criação de valor accionista e para assegurar sustentabilidade e segurança de longo 
prazo pelo respeito pelas comunidades em que opera”138, o que não constitui um desvio 
ao objectivo dos agentes e à lógica de negócio, já que esse cultivo e respeito das 
identidades e culturas locais correspondem, também, ao cada vez maior desejo dos 
clientes de autenticidade. 
 
Assim, para a evolução e sustentabilidade do turismo, é necessário que governos e 
agentes privados tomem consciência das exigências do sector, em termos de 
competências e know-how necessários à gestão do turismo no futuro, sugerindo uma 
clara distinção de competências: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Idem 
136 WTTC, idem 
137 WTTC, ibidem 
138 WTTC, ibidem 
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Papel dos governos 
• Planear a longo prazo ao nível nacional, regional e local. 
• Criar um ambiente empresarial competitivo que evite a fiscalidade desadequada, garanta a 

transparência, e ofereça regras mais atractivas para os accionistas.  
• Assegurar estatísticas de qualidade e disponibilidade de informação para os processos de 

tomada de decisão 
• Trazer novo profissionalismo, financiamento e coordenação para a área da promoção e 

marketing, necessidades de emprego e treino, infra-estruturas e politicas regionais e locais. 
• Desenvolver o capital humano requerido para o crescimento do sector. Os governos devem 

liderar o investimento em recursos humanos – através da educação e pela diminuição do gap 
entre as autoridades e a industria – para ajudar a planear antecipadamente as necessidades 
futuras. Uma rede de monitorização de mercado facilmente acessível e on-line poderá ligar 
informação fiável do mercado do turismo com dados sobre o emprego. 

• Liberalizar o comércio, transportes e comunicações e facilitar as barreiras às viagens e ao 
investimento. 

• Promover acções que conduzam a uma maior confiança de clientes e investidores em termos de 
segurança. 

• Promover a diversificação de produtos que aumente a procura. 
• Planear a expansão sustentável do turismo de forma a manter a cultura e personalidade próprias. 
• Investir em tecnologias avançadas para facilitar o desenvolvimento seguro e eficiente do 

Turismo, como os sistemas de navegação por satélite. 
 

     Fonte: WTTC – Blueprint for New Tourism, Londres, 2003 
 
 

Papel dos privados 
• Expandir mercados ao mesmo tempo que promover e proteger recursos naturais e heranças e 

estilos de vida locais. 
• Desenvolver carreiras, educação, relações com os empregados, promover empresas pequenas, 

aumentar a consciência ambiental, e ajudar à sua maneira a preencher o gap entre haves and 
have not’s. 

• Provisionar de forma sensitiva de produtos tradicionais de turismo e diversificação imaginativa 
de produtos que reduza a sazonalidade e aumente o rendimento. 

• Melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos, e aumentar o value for money ao 
mesmo tempo que aumenta a escolha do cliente. 

• Acordar e implementar standards de qualidade em todos os níveis e em todas as áreas, incluindo 
formação das equipas. 

• Transferir capacidades e melhores práticas da industria que espalhem os benefícios de forma 
vasta e eficiente. 

• Medir de forma mais precisa e crescentemente sofisticada da actividade do sector, para 
alimentar as decisões estratégicas do negócio. 

• Comunicar mais efectivamente com o mundo em que opera – incluindo inputs enérgicos das 
organizações-chapeú do turismo para os governos, ao nível estratégico e local. 

 

     Fonte: WTTC – Blueprint for New Tourism, Londres, 2003 
 
Trata-se de favorecer a emergência de um turismo que, embora servindo 
necessariamente as necessidades do sector privado, tenha cada vez mais presente as 
necessidades dos países e comunidades em que operam. Esta nova postura implica a 
busca e aplicação de estratégias conjuntas novas que passam pela criação de novas 
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parcerias entre as autoridades públicas e o sector privado que possam por em prática 
mecanismos inovadores, já que, tanto o sector privado, como os governos “têm que 
estar preparados para adoptar uma nova forma de visão de longo prazo, e um novo grau 
de abertura e cooperação, para desenvolver planos de contingência assim como 
estratégias de desenvolvimento”139, num trabalho conjunto que permita o planeamento 
estratégico para que o crescimento seja não só sustentável, mas também sensível, e, por 
isso mesmo, adaptável, não só ao desenvolvimento do potencial do sector, mas também, 
face a disrupções imprevisíveis motivadas por acontecimentos externos que não estão 
ao alcance do seu controle. 
 
Existem alguns exemplos de boas práticas que apontam neste sentido, com o 
estabelecimento de estratégias nacionais acordadas entre parceiros públicos e privados 
como são os casos de destinos como a Nova Zelândia e a Austrália. 
 
Embora a Nova Zelândia apresente características específicas que a diferenciam, como 
o facto de ser um destino de longa distância e com um perfil de aventura, ligação com a 
natureza, relaxamento e revitalização, é um mercado que interessa estudar por ter uma 
dimensão semelhante à de Portugal. Além disso, posiciona-se como um destino de 
nichos de mercado, o que implica um tipo de turismo diferente dos destinos de massas 
(França, Espanha, EUA, RU), constituindo uma estratégia que poderá ser seguida por 
Portugal. 
 
Tendo reconhecido o importante papel que o sector representa na sua economia 
nacional, o governo neo-zelandês reconheceu que, apesar do forte crescimento que se 
verificou no sector do turismo nos últimos 10 anos, o desafio que se coloca actualmente 
ao sector é grande, dadas as suas características específicas e o tecido empresarial que 
opera no sector. 
 
Com efeito, ao mesmo tempo que se reconhece que a definição da oferta turística é 
determinada pelos factores da procura (demand-driven) e pela qualidade do serviço, 
admite-se que o sector é transversal a um vasto leque de indústrias e, por isso a política 
de turismo envolve um largo espectro de áreas e interesses.  
 
Por outro lado, o sector compreende um grande número de PMEs com reduzida 
capacidade de investimento em desenvolvimento, ao mesmo tempo que o mercado 
global é muito competitivo e a sua quota de mercado muito pequena. Além disso, os 
consumidores mostram-se cada vez mais exigentes e procuram “authentic life 
experiences”, sendo imperativo assegurar que a experiência turística global do visitante 
seja consistente com as suas expectativas. 
 
Tendo em conta estas características do país e as necessidades e exigências que o sector 
apresenta, foi considerada necessária uma estratégia que maximizasse o potencial de 

                                                 
139 WTTC, ibidem 
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crescimento do sector de forma sustentável em termos culturais, sociais, ambientais e 
económicos, envolvendo todos os agentes, públicos ou privados, de forma a equilibrar 
as suas várias dimensões para atingir um desenvolvimento sustentável.  
 
Por outro lado, com a “Estratégia para o Turismo” o governo neo-zelandês pretende, 
não só ajudar o sector a gerir o seu próprio crescimento, fornecer um meio de resolução 
de conflitos e uma estrutura apropriada para o sector, mas também facilitar a acção dos 
operadores e demonstrar à população o valor do turismo para a economia do país e o 
papel que todos os neo-zelandeses têm na criação desse valor, qualificando todo o país 
para esta actividade, ao tornar todas as partes envolvidas no turismo mais eficientes e 
promover o trabalho conjunto de forma mais efectiva. 
 
Nota-se ainda uma clara preocupação com a necessidade de uma ligação mais forte 
entre o marketing e a gestão dos destinos, nomeadamente pelo estabelecimento de 
parcerias mais efectivas entre o sector público e sector privado, as agências 
governamentais centrais, regionais e locais, as organizações de turismo regionais e 
outras agências/operadores e as comunidades locais. 

 
O governo reconheceu ainda a necessidade de uma ‘racionalização” dos participantes 
actuais já que o sector está “over serviced and under served” pela corrente 
multiplicidade de organizações. Assim, três grandes temas surgiram como factores 
essenciais para o alinhamento do sector:  
 

• Racionalização: necessária para reduzir a duplicação e melhorar o uso efectivo 
de recursos comparativamente escassos, já que em várias partes do turismo se 
verificou um número excessivo de players, incluindo fornecedores de programas 
de formação, organizações de formação da indústria, organizações regionais de 
turismo e associações industriais, o que não só cria custos adicionais, mas 
também divide os limitados recursos de know-how, enfraquecendo a voz do 
turismo. 

 
• Reconfiguração da estrutura existente: marcada por uma natureza fragmentada 

que dificulta a concretização de objectivos ou iniciativas, e o alinhamento de 
interesses. 

 
• Parcerias: tendo em conta as novas tendências que estão a emergir sobre o papel 

dos sectores públicos e privados no turismo e a natureza da estratégia delineada, 
a concretização de parcerias activas em todo o sector é uma prioridade, 
nomeadamente na nova estrutura que se pretende baseada em parcerias entre o 
sector público e privado; o governo central e local, bem como a criação de um 
fórum estrutural de tomada de decisões e a promoção de laços reforçados entre 
operadores, governos locais/regionais e o governo central e o estabelecimento de 
laços mais estreitos com os clientes 
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Da mesma forma que na Nova Zelândia, o sector do turismo registou na Austrália um 
crescimento substancial nos últimos 20 anos, particularmente no que respeita a turismo 
internacional, sendo agora reconhecido oficialmente como um importante contribuinte 
para a prosperidade económica, especialmente em termos regionais, contribuindo 
também para as relações internacionais e reputação do país. 
 
Atenta à evolução do sistema internacional e do sector, a Austrália tomou, no entanto, 
consciência do período de dificuldades que o sector está a enfrentar e com que se 
deparará cada vez mais nos próximos anos, devido não só ao abrandamento geral da 
economia global e ao crescente receio de actividades terroristas, mas também ao 
impacto de acontecimentos específicos como foi a emergência da síndrome respiratória 
aguda (SRA) no início de 2003.  
 
Por outro lado, os receios generalizados de segurança alteraram, também, o ambiente 
das viagens e turismo e ameaçaram o crescimento previsto para o turismo, tanto a nível 
global como localmente. Todos estes acontecimentos expuseram as fragilidades da 
capacidade do turismo australiano em manter um crescimento sustentável e responder 
rápida e efectivamente a grandes incidentes, o que levou o governo australiano a tomar 
uma atitude pró-activa em relação a este sector, na tentativa de potenciar o crescimento 
do sector, para o que considera vital tornar-se competitiva na promoção e marketing 
turístico, dada a cada vez mais forte concorrência internacional nos mercados turísticos. 
Com efeito, o governo federal está convicto de que países que apresentem produtos e 
experiências turísticas com qualidade e valor podem ter grandes ganhos de quotas de 
mercado, do mesmo modo que falhar a resposta a uma concorrência acrescida e 
sofisticação cada vez maior do consumidor poderá resultar em importantes perdas de 
posição de mercado. 
 
Foi por reconhecer esta importância do turismo para a economia e sociedade e a 
necessidade de assegurar que o turismo continua a contribuir de forma positiva para a 
economia nacional que o governo decidiu desenvolver uma estratégia de longo prazo 
para a indústria de turismo, que se seguiu a um extenso programa de consultas com o 
sector, dando origem ao “Tourism White Paper”140. 
 
Sendo uma iniciativa do governo, este documento tem como objectivo central trabalhar 
em conjunto com o sector do turismo (constituída na sua grande maioria por PMEs) 
para o desenvolvimento dos mercados e extensão da reputação do país como um dos 
grandes destinos de viagem mundiais. Por esse motivo contou com a contribuição dos 
agentes do sector no processo de consulta, a um nível sem precedentes de parceria entre 
o governo e os privados. 
 
Trata-se de um plano envolvendo um substancial investimento e reestruturação através 
de um pacote de reformas estruturais, desenhado para atingir um crescimento do sector 
                                                 
140 Governo Federal Australiano, Tourism White Paper- a medium to long term strategy for tourism, in 
www.tourism.australia.com, 2003. 
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e promover uma maior sinergia entre todas as áreas relevantes para o turismo. 
Reconhecendo que existe um importante papel para os governos, o documento 
estabelece e clarifica as prioridades futuras do governo australiano, desde logo a 
reforma estrutural das instituições e o reforço do apoio para o marketing. 
 
Neste contexto, o governo federal australiano defende que a infra-estrutura 
governamental precisa ser tão flexível e robusta como o sector, sendo essencial que as 
organizações governamentais que apoiam o turismo sejam pró-activas e estratégicas. No 
sentido de racionalizar a estrutura institucional e para maximizar os resultados do 
investimento em marketing e promoção e ajudar a focar as energias do sector em novos 
mercados atractivos, o governo criou um novo órgão – o Tourism Australia que é agora 
a autoridade estatutária responsável pelo marketing turístico internacional e doméstico, 
assim como por apresentar estudos e previsões para o sector, agrupando quatro 
organizações distintas: a Australian Tourist Commission; See Australia; o Bureau of 
Tourism Research e o Tourism Forecasting Council, sendo ainda reconhecido o 
enfoque comercial do novo órgão e a necessidade de funcionar com flexibilidade num 
contexto comercial. 
 
No que se refere ao objectivo central da estratégia agora definida para o turismo 
australiano, o governo defende que, se se pretende optimizar o crescimento do sector do 
turismo, o país tem que aspirar a atingir os mais elevados standards de qualidade, para o 
que é essencial liderar em termos mundiais na qualidade e valor dos seus produtos e 
experiências turísticas.   
 
Enquanto destino de longa duração para a maior parte do mundo, a Austrália não pode 
confiar em estratégias de preço ou conveniência para aumentar o seu mercado, já que, 
pelo seu posicionamento geográfico, a Austrália nunca será o destino mais barato ou 
mais acessível para a maior parte dos mercados. Assim, o país tem que atrair visitantes e 
assegurar que esses visitantes regressam e recomendam o país como destino turístico, 
desenvolvendo uma reputação e oferecendo efectivamente qualidade, valor e de 
experiências variadas e enriquecedoras.   
 
Em Portugal, as estruturas públicas do turismo sofreram, com o XVI Governo 
Constitucional, uma alteração significativa, desde logo com a criação do Ministério do 
Turismo, uma reivindicação antiga de muitos dos agentes do turismo, e que constitui, 
para o Governo, “uma opção estruturante para o desenvolvimento económico e social 
do nosso país” e um “verdadeiro desígnio nacional”,141 reconhecendo a sua “expressão 
na economia portuguesa pelas receitas que gera, pela mão-de-obra que emprega, pelo 
seu peso no PIB e pelos efeitos que induz em outros sectores de actividade”142, 
considerando-o, por isso, um sector estratégico.  
 

                                                 
141 Programa do XVI Governo Constitucional  
142 idem 
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Neste contexto, o governo optou pela definição de orientações e pelo planeamento e 
execução de medidas que considera corresponderem ao carácter prioritário e estratégico 
do sector, com o objectivo de potenciar e garantir uma maior complementaridade entre 
os factores naturais e os factores culturais, considerando, ainda, urgente o 
desenvolvimento de opções que acentuem as vertentes de especialização e tendo como 
objectivos centrais o aumento da procura e a qualificação da oferta pela diversificação. 
 
A qualificação do sector como eixo central de desenvolvimento implica uma aposta na 
qualificação dos profissionais, especialização e qualidade da oferta, mas também pelo 
desenvolvimento de uma “cultura de vocação turística baseada na disponibilidade e na 
hospitalidade próprias de Portugal e dos portugueses e a sua promoção”.143 
 
Neste quadro, o Governo estabeleceu vários objectivos e acções prioritárias, desde logo 
a definição e revisão, quando necessária, do enquadramento legal do sector, o 
crescimento da procura através de campanhas de promoção do País como destino de 
qualidade e campanhas de sensibilização dos portugueses para a importância do 
conceito “Bem Receber” relativamente aos turistas que nos visitam, pela aposta e 
reenquadramento da formação, valorizando a atitude comportamental e a cultura do 
serviço turístico e pela redefinição da rede escolar na óptica da cooperação com as 
empresas, tendo em vista a sua adequação às necessidades do sector. 
 
Uma outra aposta baseou-se na qualificação da oferta, promovendo a qualidade e a 
excelência, e a reforma da organização institucional do turismo, o reforço da capacidade 
de intervenção da Direcção-Geral do Turismo, o aprofundamento da actividade do 
Instituto do Turismo de Portugal, apoio financeiro e técnico à captação e realização do 
investimento, em articulação com a Agência Portuguesa de Investimento, e a 
reformulação do sistema de recolha e tratamento de toda a informação estatística 
relativa ao sector e a sua disponibilização às empresas.  
 
A revisão do edifício legislativo aplicável ao sector, tanto no que respeita às Regiões de 
Turismo como à elaboração de um master plan do turismo, afigura-se, com efeito, 
necessária à modernização das estruturas do sector. 
 
A reestruturação/reconfiguração da estrutura pública do sector do turismo em Portugal é 
um processo não concluído, embora já com alguns passos dados. A questão principal 
que se coloca nesta fase é a da necessidade de clarificar a opção estratégica, em termos 
de estruturação pretendida no final do processo, e do acompanhamento necessário para 
evitar o desdobramento e duplicação de organismos, através da necessária 
racionalização que evite o excessivo número de parceiros, que produz, não só uma 
morosidade desnecessária nos processos, mas também a dispersão dos recursos do 
sector, ao criar custos adicionais e divisão dos escassos recursos de know-how 
existentes. 

                                                 
143 ibidem 
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A concretização de parcerias entre os vários organismos públicos é um movimento 
positivo, que importa reforçar, mas é sobretudo necessária a aposta no fortalecimento da 
relação entre as estruturas públicas e privadas, de que um primeiro exemplo são as 
recentemente criadas Agências Regionais de Promoção. Estas parcerias, na sequência 
das tendências emergentes de evolução do sector, devem sobretudo ser parcerias 
activas, que permitam desbloquear e facilitar os processos, reforçando os laços entre os 
organismos públicos e privados, permitindo uma monitorização permanente das 
falhas/fragilidades do sistema, de forma a permitir uma rápida adaptação e formação de 
capacidade de resposta a novos cenários e exigências. 
 
Se o ambiente geral das estruturas públicas nacionais é de alguma confusão e 
duplicação de estruturas, em termos de estruturas privadas, é fundamental criar 
condições para um maior dinamismo e cooperação. 
 
Com efeito, a fragmentação dos actores estratégicos dificulta, não só o exercício de 
actividades de lobbying que por vezes se mostram necessárias, como sobretudo dificulta 
a percepção sobre os verdadeiros problemas que os vários operadores enfrentam e, mais 
grave, a capacidade de encontrar soluções suficientemente abrangentes seja em termos 
de territoriais seja em termos de número/relevância/peso dos operadores envolvidos, 
que permitam às próprias associações afirmarem-se como interlocutores válidos e 
representantes do sector. 
 
Um exemplo de sucesso nesta área é o caso espanhol, que tem na Exceltur um poderoso 
instrumento de lobby privado sobre as instituições públicas, mas também um importante 
papel na estruturação da oferta privada, informação e estudo das realidades do mercado 
turístico espanhol.  
 
Associação sem fins lucrativos, a Exceltur é constituída por algumas das mais 
importantes empresas do sector do turismo de Espanha, incluindo empresas de 
transporte aéreo, ferroviário, marítimo e terrestre, alojamento, agências de viagem e 
operadores de turismo, meios de pagamento, aluguer de automóveis, lazer, parques 
temáticos, hospitais turísticos, grandes centrais de reservas, time-sharing, entre outros 
que, juntas, têm um volume de negócios superior a 22.000 milhões de euros, presentes 
directamente em mais de 40 países e com mais de 200.000 empregos directos. 
 
Esta associação, “resultado da convicção e compromisso pessoal de um número 
significativo de líderes e responsáveis máximos do sector turístico espanhol”144 tem 
como objectivos: 1) ajudar a potenciar o reconhecimento sócio-económico do turismo 
como principal sector da economia espanhola, e 2) propiciar níveis elevados de 
competitividade, que permitam alcançar a primazia e sustentabilidade turística de 

                                                 
144 Exceltur, nota de imprensa, 13 Fevereiro 2004, em http://217.76.144.254/excel01/contenido/portal/index.aspx  
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Espanha a médio prazo, dados os importantes desafios com que o sector se depara no 
futuro. 
 
Para alcançar esses objectivos, a Exceltur aposta na produção e ampla difusão de 
análises de tendência de evolução do turismo e de actividades que evidenciem a 
corresponsabilidade entre o sector do turismo e a sociedade. Além disso, a Associação 
pretende assegurar a melhor competitividade do sector sendo bastante activa na defesa e 
apoio de normas homogéneas e competitivas pelo lobby junto das autoridades nacionais 
regionais e locais, mas também estimulando os processos de transformação empresarial, 
sublinhando a importância da formação e promovendo o orgulho de fazer parte do 
sector promovendo ainda a captação de recursos humanos qualificados.  
  
Trata-se, assim, de um exemplo de sucesso de associação de agentes privados que 
conseguem, ao trabalhar em conjunto, não só ganhar massa crítica para influenciar as 
decisões públicas, mas também para promover o desenvolvimento de todo o sector pelo 
trabalho de análise de mercado que faz e pela promoção e divulgação do sector do 
turismo em Espanha que, também pelo seu dinamismo nas estruturas internacionais do 
turismo, consegue fazer. 
 
C.5.4. Organização e Consolidação da Oferta 
 
C.5.4.1. Organização e Consolidação da Cadeia de Valor 
 

Uma Cadeia de Valor é, como referido anteriormente, um conjunto de actividade 
interligadas e organizadas de forma a obter o máximo valor acrescentado em cada um 
dos elos da cadeia e, em consequência, no consumidor final, cuja satisfação constitui o 
grande objectivo de toda a cadeia.  

A oferta turística implica uma articulação complexa de múltiplas plataformas de 
actividades e serviços, dos mais variados sectores económicos, com uma gama muito 
larga de qualificações, pelo que é necessário encontrar uma estratégia única e integrada, 
para todo o turismo português. Onde antes havia fronteiras e definições claras entre 
agentes e actores do sector, agora esses agentes e actores - hotéis, companhias de 
aviação, operadores, agências de viagens, administração pública, etc. – têm devem, 
trabalhar em conjunto para potenciar a competitividade do sector como um todo. 

Assim, torna-se necessário a concepção, desenvolvimento e manutenção de uma cadeia 
de valor bem articulada e inovadora permitindo os melhores processos de cooperação 
entre todos os intervenientes, públicos e privados, trabalhando em conjunto e com a sua 
tradução e concretização em planos integrados, com o objectivo de desenvolvimento do 
Turismo e a maximização do valor acrescentado do Turismo em Portugal. 

A articulação entre os objectivos dos diversos actores estratégicos e a definição das 
prioridades de acção e dos meios a utilizar deve ser explicitada em Master Plans 
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integrados, os quais exigem uma coordenação extensa entre os vários sectores 
económicos e políticos, pelo que implicam o envolvimento activo, bem como a maior 
cooperação possível, entre instituições públicas e privadas, de forma a aliar as melhores 
práticas no desenvolvimento do turismo com as políticas nacionais, regionais e locais, 
de transporte, recursos humanos, ambiente, infra-estruturas e de ordenamento do 
território, dentro de uma lógica de cadeia de valor integrada. 
 
C.5.4.2 Estratégias de consolidação dos actores estratégicos 
 
Constituindo um sector com elevada complexidade e fragmentação de actividades e um 
elevado número de empresas de reduzida dimensão, o Turismo precisa de repensar e 
transformar os seus modelos de negócio para criar condições de competitividade, num 
mercado cada vez mais global e exigente.  
 
Para criarem as condições de competitividade, neste enquadramento de globalização 
competitiva, devem ser definidas e implementadas três grandes opções estratégicas 
clássicas para a competitividade, nomeadamente as seguintes: 
   - focalização pela especialização; 
   - consolidação por fusões ou aquisições;  
   - consolidação por cooperação e parcerias estratégicas. 
 
Assim, uma das opções estratégicas para fazer face às características de fragmentação e 
atomização empresariais, com uma diversidade elevada de actividades, aliadas às 
especificidades e reduzida dimensão das empresas é a da especialização e da elevada 
qualidade nos produtos e serviços oferecidos; esta estratégia obriga a uma segmentação 
correcta dos mercados da oferta e da procura desses produtos e serviços. 
 
Outra forma de ganhar condições de competitividade num mercado global e 
competitivo, onde é necessária massa crítica, é a consolidação organizacional através de 
processos de fusões e aquisições formais entre actores estratégicos nacionais. É 
entendimento da SaeR que estas fusões e aquisições deverão ser concretizadas 
preferencialmente numa óptica de integração horizontal, mais do que numa óptica de 
verticalização. 
 

No entanto, a SaeR privilegia a criação de condições de competitividade para o turismo 
português através de processos de cooperação e parcerias estratégicas entre actores. Se 
bem que seja um caminho difícil, é o caminho mais adequado para criar as “estruturas 
económicas” que permitam o desenvolvimento futuro do turismo português. Em geral, 
estes processos de cooperação e parcerias estratégicas são levados a cabo com o 
objectivo de criar novos produtos ou serviços, atingir níveis de eficiência e economias 
de escala, entrar em novos mercados ou negócios e ter acesso a mais e melhores 
recursos humanos ou financeiros, podendo ocorrer a nível operacional, estratégico, 
envolver entidades que operam na mesma etapa da cadeia de valor e envolver empresas 
do mesmo sector ou de outros sectores de actividade a nível nacional ou internacional. 
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Estes processos de cooperação e parcerias estratégicas, podem assumir várias formas e 
ser concretizadas a diferentes níveis, nomeadamente: 

 
• Criação de uma entidade autónoma (joint-ventures), podendo reverter a forma de 

Consórcio ou ACE - Agrupamento Complementar de Empresas; 

• Criação de alianças estratégicas, as quais geralmente constituem acordos de 
médio e longo prazo entre organizações, pequenas ou grandes, públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais, do mesmo sector ou fora do sector, por 
forma a complementarem recursos e competências e, assim, ganharem vantagens 
competitivas em termos estruturantes e estratégicos; 

• Constituição de parcerias operacionais, com o objectivo principal de partilha de 
recursos e outras sinergias operacionais, quer ao nível da cooperação horizontal, 
quer vertical, na cadeia de valor (ex: partilha de custos em acções concretas, co-
branding, projectos conjuntos de desenvolvimento de eventos turísticos, etc.); 

• Sub-contratação de serviços a outras empresas, sobretudo os que respeitam a 
actividade de menor valor acrescentado (ex: actividades de suporte ou de 
back-office). 

 
É crescente o número de parcerias público-privadas quando os benefícios do projecto se 
dispersam pela comunidade em geral e/ou o retorno do investimento é demorado, como 
por exemplo, no caso de museus, centros de convenção, desenvolvimento de 
infraestruturas, educação e formação, promoção internacional, etc...  
 
A efectiva assumpção do turismo como desígnio nacional e o seu reconhecimento como 
motor de desenvolvimento depende, para além do Estado e dos agentes públicos, da 
força dos agentes privados e das respectivas estruturas associativas e de cooperação. A 
atomização e fragmentação da oferta e a diversidade das empresas que compõem o 
sector, impõem a criação de um ‘Fórum Empresarial para a Excelência e Cooperação no 
Turismo’, dinamizado pelas empresas nacionais de referência e aberto a todas as 
empresas interessadas na excelência dos produtos e serviços do turismo português e dos 
seus processos e na cooperação intra e intersectorial na cadeia de valor do Turismo 
português. 
 
Este tipo de fóruns empresariais têm sido criados em diversos países numa articulação 
entre actores estratégicos envolvidos em actividades da constelação do turismo. Este 
tipo de colaboração ao ganhar massa crítica cria melhores e maiores condições de 
competitividade e uma maior força para exercer o seu lobby junto das respectivas 
autoridades nacionais, regionais e locais. A SaeR considera que “Fórum Empresarial 
para a Excelência e Cooperação no Turismo” deve ser criado no âmbito de uma 
iniciativa conjunta CTP/WTTC/Ministério do Turismo. 

 
A investigação das melhores práticas é uma atitude empresarial que deve ser traduzida 
na criação de um processo organizativo interno a cada empresa e que deve iniciar-se 
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pela identificação das competências centrais cujo desempenho é crítico para a 
competitividade do sector, e pela identificação dos casos/empresas que constituem as 
melhores referências. A obtenção de informação precisa sobre as melhores práticas de 
gestão exige, por vezes, cooperação por via da constituição de associações de 
benchmarking, no quadro das quais as organizações líderes nas melhores práticas 
aceitam disponibilizar os dados em troca de dados dos parceiros. No entanto, é a criação 
da atitude e do ambiente empresariais internos, bem como dos processos 
organizacionais que permitem a constituição de projectos de benchmarking, qualidade e 
de melhoria contínua. É fundamental dinamizar o lançamento de projectos de 
investigação sobre boas práticas de cooperação e parcerias estratégicas, a apresentar e a 
promover numa “Conferência Anual para a Excelência do Turismo”. 

 
Esta conferência anual deverá ser um veículo para a divulgação e promoção de 
trabalhos de investigação e boas práticas ao nível da cooperação e parcerias estratégicas 
entre agentes. 

 
Assiste-se a uma crescente tendência para o turista querer construir passo a passo, hora 
a hora, a sua experiência. Nesta linha, deve ser criado o conceito de “pacote flexível” 
(built-in packs). Não se trata de pacotes diversificados, mas pré-preparados, 
constituindo uma listagem de alternativas que o turista escolhe e compõe, antes de sair 
da origem e/ou que pode alterar quando já está no destino, decidindo a (re)formatação 
da sua experiência. Estes conceitos podem ser potenciados pela cooperação e parcerias 
entre agentes e podem ser alavancados por plataformas tecnológicas integradas numa 
lógica IDC-Integrated Distribution Connect.  
 
Os desenvolvimentos das Tecnologias de Informação e Comunicação, através destas 
plataformas tecnológicas do tipo IDC - Integrated Distribution Connect permitem, 
alavancar de forma muito eficiente e eficaz os novos modelos de cooperação e de 
economia em rede.  
 
A especialização, por um lado, e a cooperação flexível, por outro, são condições 
necessárias e essenciais para se criarem e manterem condições competitivas exigentes, 
onde cada agente per si não tem condições, mas que actuando em conjunto alavanca um 
número elevado de respostas à personalização das experiências/produtos turísticos de 
excelência. É o conceito de “personalização massificada”, onde a criação de massa 
crítica é determinante a dinamização de mecanismos de cooperação entre os diversos e 
diferentes participantes no desenvolvimento de produtos turísticos, por forma a que 
cada um possa intervir com as suas melhores capacidades e competências e, em 
conjunto, responder às necessidades do turista-consumidor que procura experiências 
únicas, customizadas e integradas.  
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C.5.5. A Gestão de Marcas e a Promoção 
 
A Gestão da Marca, conforme referido por diversas vezes anteriormente, quer seja de 
um país ou de uma instituição, constituiu um factor determinante para sua 
competitividade e valor acrescentado. 
 
A criação e consolidação de uma marca é um processo fundamental e de longo prazo. 
Neste capítulo, apresentamos alguns pressupostos e linhas de orientação estratégicas 
que deverão ser considerados na definição de uma política de gestão das marcas 
(destino e institucionais) e a promoção do turismo português como um todo. 
 
C.5.5.1. A importância de uma marca de destino 
 
A grande maioria dos destinos turísticos mundiais reclama hotéis, resorts e atracções de 
grande qualidade e variedade, bem como uma cultura e herança únicas. Adicionalmente, 
cada local também reclama a melhor hospitalidade e um Turismo mais orientado para o 
cliente e seu serviço. Por outro lado e regra geral, as infra-estruturas de suporte também 
não são significativamente diferenciadoras. 
 
No entanto e na prática, a reduzida diferenciação e a capacidade de substituição dos 
destinos turísticos é tal que, em determinadas situações um turista alemão, por exemplo, 
que procure uma experiência “Sol & Praia” a um preço moderado aceitará facilmente 
um conjunto de alternativas a Portugal: desde a Tunísia, Turquia ou Chipre até à 
Espanha ou Grécia. 
 
Assim, é cada vez mais importante a criação de marcas fortes que diferenciem 
objectivamente a oferta turística portuguesa dos seus concorrentes. Julgamos que, no 
Turismo, o que poderá persuadir turistas a visitar (e revisitar) um determinado local em 
detrimento de outro é o nível de empatia com o destino e com os seus valores. É neste 
sentido que, na opinião da SaeR, a luta pelos clientes no mercado de destinos turísticos 
será cada vez menos uma questão de preço, e cada vez mais uma questão de “mentes e 
corações”. E é precisamente neste contexto que a Gestão das Marcas e a Promoção 
turística assumem uma importância chave. 
 
No sector privado, os benefícios económicos da gestão de Marcas (branding) são 
perfeitamente compreendidos pelos gestores e investidores das empresas. O recurso à 
gestão de marca tem impactos na aquisição de novos clientes e criação de fidelização 
nos clientes actuais, promovendo a retenção e incremento do volume de transacções. 
 
No sector público, (onde se desenvolvem principalmente as actividades de marketing de 
destinos) há um conjunto de critérios adicionais importantes que é necessário 
considerar. Neste caso, pretende-se que com o branding e promoção seja possível 
melhorar a coordenação de investimentos individuais de diferentes fontes públicas 
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(locais, regionais ou nacionais) incrementando a eficiência relativamente às campanhas 
desenvolvidas individualmente por diversas organizações. 
  
Adicionalmente, uma campanha bem executada irá ter impacto positivo e ser bem 
recebida pelos agentes privados do sector. Isto traduzir-se-á no apoio e na promoção 
realizada por estes, auxiliando a desenvolver veículos de comunicação para a marca de 
destino (brochuras, folhetos, web-sites, …). Por outro lado, os agentes privados do 
sector poderão também enriquecer a proposta de valor global da marca através do 
desenvolvimento de novos produtos e serviços. 
 
Desta forma, as actividades de branding e promoção deverão ser orientadas 
considerando a sua capacidade para criar um “círculo virtuoso” no qual o investimento 
inicial de fundos públicos é suportado por fundos privados, tanto em marketing como 
em infra-estruturas no destino. Isto resultará num enriquecimento da experiência no 
destino, incrementando a fidelidade à marca e a taxa de recomendações desse destino. 
 
Este “círculo virtuoso” de ligação à marca destino, criando um conteúdo emocional 
enraizado, poderá incentivar marcas de produtos e serviços de negócios, exteriores à 
própria constelação do Turismo, a utilizar estes valores e emoções como parte da sua 
promoção. Se for bem sucedida, esta ligação proporcionará benefícios recíprocos para 
todas as partes. É o caso dos produtos regionais, por exemplo veja-se o caso do whisky 
escocês que utiliza a sua proveniência como um factor comercial chave no mercado 
onde actua. 
 
Este círculo virtuoso nota-se também quando uma marca-país forte e uma identidade 
nacional positiva podem trazer benefícios tangíveis a um conjunto muito amplo de 
sectores de actividade. Há estudos que indicam que cerca de 70% das empresas da 
Fortune 500 referem a identidade nacional como um dos factores que influencia a 
decisão de comprar produtos ou serviços a uma empresa de um determinado país. 
 
Problemas na imagem de um país ou local arrastam consigo consequências amplas, 
nomeadamente, afectando a captação de investimentos, as exportações, etc. O âmbito do 
impacto do branding e promoção de destinos vai muito mais para além da actividade 
turística de per si. Neste sentido, ao desenvolver estas actividades, com uma estratégia 
de marca adequada para o sector do turismo, é fundamental que sejam estabelecidas as 
cooperações necessárias entre vários organismos, não só públicos, mas também 
privados. 
 
Ao contrário dos destinos turísticos, os produtos de grande consumo caracterizam-se 
por terem um valor unitário mais determinado, ciclos de compra regulares, distribuição 
generalizada e uma constituição física normalmente pouco sujeita a mudanças ao longo 
do tempo. Sofrem melhoramentos e inovações, mas, geralmente, estes produtos têm um 
posicionamento de marca relativamente fixo, sujeito a algumas alterações exigidas pelas 
mudanças no posicionamento competitivo. 
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No caso dos destino turísticos a situação é diferente. Alguns “puristas” do branding 
consideram mesmo que não é apropriado considerar um destino como uma marca, 
sendo quase impossível garantir a sua eficácia como tal. O seu argumento baseia-se em 
que, na sua natureza, os destinos são “amorfos”, produzindo um conjunto muito amplo 
de produtos e experiências e, nesta envolvente, ser muito difícil controlar a forma como 
as pessoas interagem ou vivem a experiência no destino e, consequentemente, controlar 
os compromissos prometidos pela marca. 
 
De facto, tal como qualquer marca de serviço, uma marca destino depende das 
instituições e pessoas envolvidas durante a transacção. Tendencialmente, as marcas de 
serviço terão uma oferta mais fluida em relação ao consumidor e à envolvente 
competitiva. Apesar do seu posicionamento ser menos rígido, os valores e personalidade 
da marca devem ser mais fixos e fortes. 
 
Por estas razões, a SaeR considera que na gestão de marcas de destinos turísticos, a 
criação de uma identidade nacional ou regional é fundamental e não deve limitar-se 
apenas aos aspectos visuais. Será fundamental definir propostas de valores associados à 
marca e associar, como suas componentes chave, as instituições e os indivíduos que a 
“entregam” ao turista/consumidor, já que a qualidade da experiência com a marca 
depende deles. É o conceito de “viver a marca” que a seguir se apresenta145. 
 
C.5.5.2. Viver os valores da marca: Um compromisso de todos para com o 
turista-consumidor 
 
Todas a marcas têm implícita uma promessa. O consumidor acredita que irá receber 
determinada experiência duma marca, a partir da combinação das mensagens a que é 
submetido com a sua própria vivência. Nem sempre é garantido que os valores que se 
pretendem transmitir com as marcas sejam adequadamente compreendidos pelos 
consumidores. Também a forma como a marca é “entregue”, ou seja, a experiência 
vivida pelo turista/consumidor, nem sempre cumpre as promessas e valores pretendidos. 
O cumprimento da promessa dos valores da marca determina a qualidade do 
relacionamento com o turista/consumidor. 
 
A promessa da marca constitui a proposta de valor para o cliente. Sendo assim, tem de 
ser clara e inequívoca, diferenciadora, importante e bem articulada. 
 
Por outro lado, para a marca realmente ter significado e consequentemente contribuir 
para criar valor, a execução da experiência da marca deve ser consistente e preencher 
(ou superar) as expectativas criadas. Os agentes do sector irão viver com maior 
intensidade a promessa da marca ou marcas que representam (ou apresentam), 

                                                 
145 Nicholas Ind, “Living the Brand: How to transform every member of your organization into a Brand Champion, 
Kogan Page, November 2003 
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incorporando os seus valores nos processos de negócio, pessoas e cultura organizacional 
e reconhecendo-os como componentes críticas da gestão da marca. 
 
A chave para a diferenciação engloba toda a proposta de valor para o cliente (marca e 
serviço). A satisfação resulta de como os clientes vivem a experiência, sempre que 
estejam em contacto com a marca. Este processo é multi-facetado e inclui interacções 
com instituições e pessoas, o que se lê na imprensa, a facilidade de utilização e os 
conteúdos do web-site, a qualidade das infra-estruturas e equipamentos e a eficiência 
dos serviços, etc... 
 
Para controlar a mensagem e os valores que as marcas transmitem, é necessário 
controlar todos estes outputs. O problema é que na prática apenas a informação visual é 
mais controlável.  
 
É neste contexto que uma componente significativa do poder das marcas do sector 
residirá em dar aos colaboradores, liberdade para utilizar as suas competências e 
imaginação dentro dos limites e restrições colocados pelos valores das organizações. 
 
Se cada interacção – seja através do contacto pessoal, com os produtos e serviços ou por 
actividades de comunicação de marketing – confirmar os valores da marca prometidos, 
o relacionamento é fortalecido. É por este motivo que a gestão de marcas deve 
contemplar a consistência entre a marca e as experiências que a suportam. 
 
No momento em que o turista/consumidor começar por constatar alguma inconsistência 
– tal como uma atitude menos correcta de um recepcionista, a ineficiência do chefe de 
mesas do restaurante, a dificuldade em obter alguma informação relevante no posto de 
atendimento, um equipamento degradado ou uma infra-estrutura pouco cuidada -  
começa a questionar-se. Poderá ser o início do processo de decomposição de uma 
expectativa criada pelos valores prometidos pela marca. São assim postos em causa os 
elevados montantes investidos na promoção de uma imagem idealizada, mas que afinal 
a própria marca não consegue entregar ao cliente. 
 
Veja-se o exemplo de algumas transportadoras aéreas, que investem fortemente na 
criação e divulgação da sua identidade visual. Este investimento é minado pelo falhanço 
na melhoria do serviço ao cliente e a experiência vivida pelos clientes com o pessoal e 
as tripulações são factores determinantes na sua satisfação. 
 
A tendência, no futuro, passa por gerir a força da marca como um todo, em que os 
diversos agentes envolvidos terão de considerar não apenas as questões relacionadas 
com a comunicação das marcas (notoriedade, percepção, …), mas também a 
rentabilidade e a fidelidade a longo prazo obtidas com o turista/consumidor que vive a 
experiência prometida por essa marca. 
 
Estes conceitos de gestão da marca são apresentados no modelo seguinte. 
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A força da marca pode parecer muito significativa se for vista apenas numa perspectiva 
de comunicação. Com uma forte campanha promocional, os consumidores são 
confrontados com a mensagem da marca e os indicadores de notoriedade são elevados. 
No entanto, o que é verdadeiramente importante é a capacidade da marca para manter a 
preferência e a fidelização dos clientes, ao longo do tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os produtos turísticos têm especificidades que os diferenciam significativamente. 
 
As questões relacionadas com a fidelização e a gestão do relacionamento com clientes 
no sector do turismo serão objecto de análise detalhada noutras partes do presente 
relatório. No entanto, é importante reter algumas considerações: 

• O maior nível de segmentação do turismo poderá provocar algumas mudanças 
no comportamento de compra. Haverá maior tendência para que, nalguns 
segmentos, uma experiência possa ser repetida (ex: Sol & Praia, Desporto,..), 
evoluindo e ajustando-se de acordo com o amadurecimento do próprio cliente, 
fazendo sentido falar-se de fidelização e gestão de relacionamento a longo 
prazo. Por outro, o turista/consumidor poderá repetir a viagem para viver outra 
experiência, no mesmo segmento ou noutro, e também aqui faz sentido a gestão 
de um relacionamento a longo prazo; 

• O próprio turista é um meio de promoção e marketing muito eficaz. Neste 
sector, o impacto das recomendações e opiniões assume uma importância 

Fonte: “Living the Brand”, Nicholas Ind, 2003 
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elevada. Tanto a taxa de recomendações, como a própria imagem de marca 
podem ser dinamizadas pela qualidade da experiência vivida pelo 
turista/consumidor. Apesar de num sentido mais lato, também neste caso faz 
sentido falar numa gestão de relacionamento que não termina com o final da 
viagem. 

 
O comportamento dos clientes ao longo do tempo é fortemente influenciado pela 
experiência vivida incluindo a interacção com o pessoal, a qualidade do serviço 
prestado, das infra-estruturas e do equipamento, isto é, em todos os pontos de contacto. 
 
Esta situação implicará que, qualquer que seja a estratégia de gestão de marcas 
(focalizado, em rede, co-branding, …), tenha que haver uma integração de todas as 
áreas e actividades. Esta integração permitirá difundir a ideologia, os valores e as 
promessas da marca. 
 
Todos os agentes devem considerar quais os valores da marca que são importantes 
transmitirem numa experiência que crie valor para o turista/consumidor. Estes valores 
determinarão a forma como estas organizações interagem com os próprios 
colaboradores. A gestão eficaz da marca passa então por assegurar que os valores dos 
colaboradores que a transmitem estejam alinhados com os valores da marca e dos 
clientes, como apresentada no modelo seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Os valores da marca devem estar alinhados com os valores dos clientes e “vividos 
activamente” por todos, assegurando que os turistas/consumidores tenham uma 
experiência de qualidade. Assim, o pessoal que interage com o turista/consumidor 
necessita de saber quais os comportamentos que deve adoptar nos “momentos da 
verdade” para entregar a experiência adequada. 
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Se os consumidores gostarem da experiência, confirmando (ou superando) as suas 
expectativas, é muito maior a probabilidade de manterem um relacionamento a longo 
prazo. Mesmo que a marca “falhe” ocasionalmente, esta situação poderá ser colmatada 
com uma experiência global positiva. 
 
C.5.5.3. Os Desafios que se colocam à Gestão de Marcas e Promoção de destinos 
turísticos 
 
Independentemente da maturidade de Portugal como destino turístico, dos esforços 
desenvolvidos no passado e dos valores que as marcas pretendem transmitir, a gestão de 
Marcas e a Promoção dos destinos turísticos enfrenta um conjunto de desafios que são 
apresentados na figura seguinte. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Concorrência pela Notoriedade 
 
Todos os organismos nacionais de promoção turística dispõem de orçamentos mais ou 
menos limitados. No entanto, têm de actuar em mercados globais, competindo não 
apenas com outros destinos turísticos, mas também concorrendo pela notoriedade com 
outras marcas globais pelo “mindshare” do consumidor. 
 
Por exemplo, o maior anunciante mundial – a Procter & Gamble – pode investir 
anualmente muitos milhões de euros na promoção das suas marcas. A Sony investe 

Concorrência 
pela 

notoriedade

Alterações 
Políticas

Envolvente 
Externa

Criação de 
Diferenciação

Composição 
da Oferta

Destinos
Turísticos

Concorrência 
pela 

notoriedade

Alterações 
Políticas

Envolvente 
Externa

Criação de 
Diferenciação

Composição 
da Oferta

Destinos
Turísticos

Desafios à Gestão de Marcas e Promoção 
de destinos turísticos 



 

SaeR - Abril 2005 - 216 

anualmente em actividades de marketing e comunicação mais de 300 milhões de dólares 
(aproximadamente o mesmo que o conjunto dos cinco países maiores investidores em 
promoção turística, excluindo os EUA). Portugal, como marca, tem de competir nesta 
envolvente caracterizada pelos elevados custos dos meios de promoção.  
 
Assim, um grande desafio com que se depara a gestão de marcas e a promoção de 
destinos turísticos em Portugal está associado a limitações orçamentais, quando 
comparado com o de muitos produtos e serviços de grande consumo. A este desafio 
acrescente-se o de que a promoção turística contribui para confirmar as intenções 
daqueles que estão predispostos a visitar mas, per si é insuficiente para convencer os 
potenciais visitantes descomprometidos. 
 
Desta forma, como é que a gestão e promoção de marcas dos destinos turísticos em 
Portugal poderá competir com as marcas de grande consumo e penetrar no denso 
nevoeiro da sobrecarga de mensagens promocionais? 
 
A resposta está associada à “optimização” em vez de “maximização” destas actividades. 
Ou seja, é fundamental criar uma mensagem inovadora, que desperte a atenção e 
optimize os investimentos em meios e canais promocionais. Esta resposta é óbvia mas 
extremamente difícil de concretizar, exigindo um elevado esforço e trabalho conjunto 
entre os organismos públicos e privados, como referido. 
  
Alterações “Políticas” 
 
A estratégia de gestão de marcas e promoção de destinos turísticos deve resistir à 
dinâmica política, realidade incontornável a todos os níveis do cenário político nacional. 
É importante equilibrar a aplicação de abordagens inovadoras de marketing com o 
“status quo” da gestão política nacional, regional e local.  
 
O sucesso da gestão de marcas em Portugal, como destino turístico, passa por ser 
encarado como um processo de médio longo prazo. É necessário manter uma forte 
consistência nos valores que lhe são associados e, ao mesmo tempo, conseguir evoluir e 
surgir continuamente “refrescado” e contemporâneo. Julgamos que isto não é fácil de 
conseguir, no entanto, este é talvez um dos principais motivos porque os mesmos 
destinos turísticos são constantemente citados como exemplos clássicos de marcas de 
sucesso a longo prazo. 
 
O caso irlandês é sintomático desta situação. Há várias décadas que a sua actividade 
promocional turística assenta na mesma proposta de valor base, evoluindo e 
actualmente encapsulada na mensagem “Live a Diferent Live”, independente das 
mudanças políticas que ocorreram durante este espaço de tempo. 
 
Por outro lado, note-se também que a definição da gestão da marca e promoção de 
destinos turísticos pode ser sujeita a variadas pressões políticas e ceder à tentação de 
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conciliar um conjunto de interesses políticos nacionais, regionais e locais, limitando-se 
a promover uma identidade “mais ou menos aceitável” por um grupo diverso de regiões. 
O resultado é a comunicação e publicidade de muitos destinos serem frequentemente 
orientadas pelo próprio destino, destacando os aspectos locais, e não pelo mercado 
global, aproveitando as sinergias da integração ao nível nacional. 
 
Adicionalmente, a construção de uma marca de destino, não deverá ser pressionada 
pelos caprichos imediatistas associados aos ciclos políticos das organizações nacionais 
ou do Turismo. 
 
Envolvente Externa 
 
Todos os produtos são afectados pelas mudanças e transformações da envolvente 
externa. Os destinos turísticos são particularmente sensíveis à economia, política 
internacional, terrorismo e desastres ambientais, entre outros factores. 
 
Com o nível de previsibilidade reduzido da envolvente externa, mesmo uma estratégia 
de marca e promoção bem definida, fundamentada e suportada internamente não é 
garantia de sucesso. Por isso é fundamental um acompanhamento e conhecimento do 
mercado e capacidade e agilidade na reacção a alterações significativas. 
 
Composição da Oferta 
 
Os destinos turísticos não são produtos únicos, mas soluções compostas que resultam da 
conjugação de diferentes componentes: viagens, alojamento, restauração, atracções 
turísticas, eventos de arte, entretenimento, culturais, a envolvente natural, etc.  
 
Existe um controlo fragmentado e muito limitado dos diferentes aspectos do produto a 
promover, sendo a imagem de marca um resultante do trabalho de diferentes agentes do 
sector. 
 
A essência da criação de marcas bem sucedidas para os destinos turísticos em Portugal 
está, na opinião da SaeR, na construção de uma ligação emocional entre o produto e o 
consumidor. Mas, o que contém os valores emocionais da marca de Portugal como 
destino turístico? É a atmosfera de um resort? É o hotel onde o turista fica alojado? É a 
simpatia dos locais ou uma impressão global? 
 
Todos estes factores podem e afectam a forma como o turista percepciona a experiência. 
Considerando-se que se trata de um produto composto, poderá um destino evocar níveis 
significativos de compromisso emocional? 
 
A SaeR acredita que este é possível e que o potencial é ainda maior pelas características 
de grande intangibilidade dos produtos turísticos. 
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No entanto, é fundamental que se criem as condições para a vivência por todos dos 
valores de marca como anteriormente apresentado.  
 
O desafio que está subjacente, é o de criar a marca de destino turístico, para que os 
consumidores experimentem realmente os valores prometidos e sintam a autenticidade 
de um destino único. 
 
Criação de Diferenciação 
 
Tem-se acentuado (e o sector do Turismo não é excepção) uma tendência de 
“standardização” de produtos e serviços, resultante da inexistência de diferenças 
fundamentais no preço e qualidade desses produtos e serviços. A abordagem tradicional 
à gestão de marcas, concepção e comercialização, orientada para produtos e de acordo 
com a segmentação produto-mercado tem vindo a perder utilidade.  
 
A alternativa passa por uma maior prioridade à diferenciação pelos clientes, com base 
no seu perfil e comportamento de compra, determinando o significado do destino 
turístico para os seus consumidores potenciais. Este significado poderá, por exemplo, 
ser identificado determinando o valor que pode ser acrescentado a determinadas 
experiências turísticas (por exemplo: Sol & Praia). A promoção turística deverá reflectir 
esse valor acrescentado, que conduz à diferenciação. 
 
A maioria dos destinos turísticos possui algo (uma oportunidade de venda única) que 
pode ser traduzida numa proposta de venda única. Desta forma, torna-se crítico 
desenvolver as actividades de promoção e branding com base em factores únicos que 
conectem o destino com os seus consumidores alvo. 
 
A proposta de valor apresentada na marca poderá ser algo que os destinos concorrentes 
alternativos pretendam e que eventualmente até consigam copiar, mas que dificilmente 
conseguirão “suplantar” ou “usurpar”. Por exemplo, muitas cidades podem assumir-se 
como espirituais ou românticas, mas apenas Roma é a cidade eterna e Paris estará 
sempre associada ao romance. 
 
Qualquer que seja a proposta de valor, esta deverá ter potencial para subsistir, 
amadurecer e evoluir a longo prazo. Qualquer que sejam os factores de diferenciação, 
estes terão de reflectir uma promessa que pode ser comprada, indo ao encontro das 
promessas e expectativas criadas.  
 
Assim, a Gestão de Marca e Promoção de destinos turísticos deverá ser original, 
diferente, sustentável, credível e relevante. 
 
A título ilustrativo, veja-se o caso da Índia com a Campanha “Índia Changes You”. 
Esta iniciativa de marketing conseguiu ultrapassar a natureza indiferenciada do produto 
turístico, com base numa promessa credível de experiência diferenciadora. São muitos 
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os destinos exóticos, na sua maioria possuidores de paisagens fantásticas e de uma 
herança cultural muito rica. No entanto, foi o poder emocional do país, com a sua 
história profundamente marcante e diversidade de culturas a base da campanha que 
promete, de forma sustentada ao consumidor que a Índia o irá “mudar”. A premissa 
desta campanha foi uma promessa muito forte. Não se trata de “fugir de tudo” ou 
“descobrir-se a si próprio” – alguns dos temas mais recorrentes em promoção turística – 
é mais forte e profunda, trata de mudar-se a si próprio. Esta proposta de valor da marca 
foi apenas parte da causa do sucesso da campanha. Outro dos motivos foi a capacidade 
para contornar as “questões políticas” da promoção turística. Apesar da Índia ser 
constituída por várias regiões de grande dimensão, muito populosas e todas procurando 
competir pelo negócio do turismo, a campanha promoveu a Índia como um destino 
único. Desta forma, conseguiram mitigar o risco de possível diluição da mensagem 
publicitária, que a promoção individual das regiões teria causado. 
 
C.5.5.4. Factores a considerar no desenvolvimento da Gestão de Marcas e Promoção 
de destinos turísticos 
 
No desenvolvimento de uma marca e na gestão dessa marca e promoção da mesma, há 
um conjunto de factores a serem considerados. Desenvolvemos, a seguir, alguns desses 
factores. 
 
Ajustar a marca e a promoção à evolução dos padrões de consumo dos turistas 
 
Ao procurarem diferenciar-se, os agentes do sector não podem limitar-se a tratar os 
clientes de forma diferente, com base no seu comportamento passado, mas devem 
alterar o tipo de valor que oferecem, baseando-se nas suas necessidades presentes. Esta 
situação é particularmente relevante, uma vez que as necessidades dos clientes se 
alteraram significativamente nos últimos anos. 
 
Conforme referido anteriormente os estilos de vida tornaram-se mais multi-
dimensionais. As alterações resultantes de “sociedade mosaico” criaram uma maior 
fragmentação e mobilidade sociais, estimulando o nível de exigência e sofisticação e a 
necessidade de individualização e personalização. Neste sentido, o desejo de cada um se 
manifestar de múltiplas formas diferentes aumentou significativamente.  
 
Em vez de desempenhar apenas um papel particular na sua vida, as pessoas adquiriram 
capacidade para preencher diversos papéis de cariz técnico, económico e social ao longo 
da sua vida. Como consequência, os consumidores assumem diferentes papeis e 
transformaram-se em “multi-indivíduos” (multivíduos), dividindo o seu tempo 
disponível entre os seus diferentes grupos sociais: trabalho, família, educação, desporto 
e recreação, etc. 
 
Como os consumidores pretendem ser e fazer mais, as restrições relacionadas com a 
disponibilidade de tempo são inevitáveis. Tempo torna-se um recurso escasso. Desta 
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forma, os consumidores que pretendem levar uma vida com múltiplas facetas não se 
limitam a comprar produtos, mas soluções que se ajustam ao seu estilo de vida, 
permitindo-lhe optimizar o seu tempo e preencher as suas necessidades. Na perseguição 
de uma melhor qualidade de vida, o conceito de valor para o cliente vai muito além de 
simples produtos e serviços e inclui o processo completo de comunicação, compra e 
utilização. Por outras palavras, o valor para o cliente abrange a totalidade do processo 
de consumo e do ciclo de relacionamento. 
 
Uma das consequências directas destas tendências de consumo é a de que os turistas 
procuram cada vez menos “o que podem fazer nas férias” em detrimento de o “que 
podem ser nas férias”. Verifica-se uma tendência crescente para procurar “menos 
escape” e “mais descoberta”. Com as exigências da vida moderna, o aumento da pressão 
do tempo sobre os que trabalham, a escolha do destino e a selecção da experiência 
assumirá ainda mais importância. Os consumidores serão assim mais exigentes em 
relação às suas férias e escolherão destinos que correspondam aos seus requisitos 
principais e com os quais sintam alguma afinidade. É aqui que a gestão de marcas e a 
promoção são determinantes. 
 
O Valor Emocional da marca de destino 
 
A afinidade entre o turista-consumidor e o destino poderá ser a base duma conexão 
emocional passível de ser explorada com a marca e a promoção de destinos turísticos. 
Trata-se de criar uma relação emocional entre o destino e os potenciais visitantes. Caso 
seja bem sucedida, esta iniciativa promocional não terá apenas impacto na forma como 
um determinado local é visto pelo resto do Mundo, mas também na forma como o local 
se vê a si próprio. 
 
A campanha “100% New Zealand” é um bom exemplo disso. Neste caso, as actividades 
de marketing concentraram-se em transmitir a essência do espírito do destino, através de 
alguns atributos chave e associações. 
 
O Valor da Reputação da marca de destino 
 
A imagem tem importância fundamental. A forma como um local é apresentado pode 
motivar as pessoas a visitá-lo e a revisitá-lo. A promoção de destinos faz valer a 
máxima “destacar o positivo e ocultar o negativo”. Trata-se de comunicar atributos 
chave de locais a determinadas audiências, auxiliando assim a eliminar possíveis gaps 
entre as características chave de um local e a percepção dos potenciais visitantes. 
 
Tanto a reputação dos destinos como as escolhas dos turistas não “nascem do nada”, 
havendo a necessidade de posicionar claramente a imagem pretendida pela marca, em 
relação às principais alternativas concorrentes. É neste sentido que se torna importante 
perceber como é que os destinos turísticos em Portugal se posicionam em termos de 
apelo emocional e da sua reputação. 
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A forma como as pessoas se relacionam com uma marca de destino depende dos seus 
interesses, opiniões e experiências individuais, e estas matrizes de posicionamento 
devem ser utilizadas com análises dos segmentos de mercado alvo. 
 
Os turistas podem, por exemplo, considerar um destino que está na moda como um 
local de visita obrigatória, presença constante na lista ou, por outro lado, como um local 
sem valor de reputação e pouco status.  
 
A título de exemplo, o apoio em personalidades célebres tem sido visto como um meio 
eficaz de proporcionar uma fonte de diferenciação pela reputação do destino. As 
celebridades podem ser muito eficientes principalmente quando personificam algum 
atributo chave do produto que promovem. O turismo do estado de West Australia 
utilizou a modelo e actriz Elle Mcpherson, uma australiana que “encarna” a 
personalidade do local e tem a capacidade para transmitir essa mensagem duma forma 
que nenhum outro meio consegue igualar em termos de visibilidade de encargos. 
 
Opção diferente foi a do turismo escocês quando em 1994 incentivou e apoiou o 
realizador australiano Mel Gibson a produzir um filme sobre a vida lendária de Sir 
William Wallace, um rebelde escocês que no século XIII liderou a luta contra a tirania 
do Rei Eduardo I. O estrondoso sucesso mundial de “Braveheart” constituiu um 
importante meio promocional, incrementando o valor da reputação da Marca “Escócia” 
como destino turístico. Por outro lado, os conteúdos e as mensagens transmitidas pelo 
filme – nomeadamente a mística, a determinação e o gosto pela vida do povo escocês - 
foram determinantes para reforçar e diferenciar o valor emocional da marca turística no 
mercado global. 
 
Com um objectivo diferente, mas recorrendo a um meio idêntico, o turismo neo-
zelandês apoiou recentemente a produção da trilogía “The Lord of The Rings”. O 
objectivo era apresentar a Nova Zelândia como um destino turístico multi-facetado e 
preparado para proporcionar a vivência de variadas experiências turísticas. O sucesso 
dos filmes contribuiu para reforçar o valor da reputação das marcas turísticas no 
mercado global. 
 
Os destinos turísticos necessitarão de desenvolver uma identidade de marca “rica” em 
conteúdos e forte em posicionamento, apresentando diferenças e transmitindo o 
sentimento que são algo que vale a pena visitar. Deverão, assim, desenvolver-se com 
base no seu apelo emocional e construindo uma reputação que os caracterize como local 
“na moda”, isto é, fazendo parte dos estilos de vida dos turistas-consumidores. 
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A Gestão de Marcas e a Curva da Moda 
 
A promoção é um processo de duplo sentido, realizado com o cliente e não para o 
cliente. Com o passar do tempo, devem ser consideradas etapas no relacionamento da 
marca com os seus consumidores, conduzindo ao possível esgotamento e consequente 
necessidade de “renovação”. Todas as marcas revelam sinais de idade, necessitando de 
serem renovadas face à competição e alternativas mais modernas e actualizadas. No 
mercado actual, as marcas que não evoluem adequadamente, têm grande probabilidade 
de se tornar obsoletas. 
 
Veja-se o exemplo da Cote D’Azur, local que até final dos anos 60 foi sinónimo de luxo 
e glamour com uma reputação internacional significativa. A incapacidade de renovação 
e o surgimento de alternativas consistentes – como Monte Carlo ou Cannes – provocou 
a sua fatiga, retirando-lhe o valor associado à moda. 
 
Nenhuma marca pode dar-se ao luxo de permanecer estática, sendo necessário 
reconhecer quando é atingido o ponto em que necessita de se renovar. Falhar a sua 
actualização poderá conduzir à estagnação e decadência da marca. Isto reforça o facto, 
como já referido anteriormente, que a gestão de marcas e a promoção de destinos 
turísticos são um processo a longo-prazo. 
 
C.5.5.5. Construir a Proposta de Valor da Marca 
 
O valor emocional e a reputação da marca, constituem a base do processo de 
ajustamento das actividades de branding e promoção às exigências do turista-
consumidor do início do século XXI. Sobre estes, será necessário construir uma 
proposta de valor consistente, integrada, inovadora e objectiva. 
 
A oferta turística é complexa e é errado pensar que uma mesma mensagem única poderá 
ser utilizada com sucesso em todos os mercados e segmentos alvo. A proposta de valor 
da marca necessita de ser consistente e integrada. Uma mensagem que motive um 
consumidor específico para passar férias e viver uma experiência num determinado 
local, não é necessariamente a mesma que motiva outro consumidor de características 
diferentes. No entanto, será o mesmo país, paisagem e experiência que está em causa. A 
precisão das mensagens para cada audiência alvo será ligeiramente diferente, mas o 
posicionamento e a proposta de valor global da marca são constantes e todas as 
mensagens são compatíveis e podem tirar partido de sinergias. A chave passa por 
assegurar que todas as mensagens são baseadas num conjunto de valores principais 
sobre o país, que foram investigados e acordados previamente. 
 
É muito comum comunicar países destacando as suas figuras históricas mais 
proeminentes e os seus feitos, momentos mais importantes, as jóias arquitectónicas, 
beleza natural, cozinha regional, folclore tradicional, etc.… Este “pacote” é destilado e 
apresentado com um slogan expressivo, promovendo assim o destino no mercado de 
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consumo global. Do ponto de vista do turista-consumidor, proveniente de outra parte do 
mundo, os feitos históricos e as vantagens naturais da maioria dos países tem pouco 
interesse, não acrescentando grande valor. 
 
 Num mercado altamente competitivo e complexo, não é fácil convencer em pouco 
tempo um cliente potencial, que vale a pena conhecer melhor o país ou conquistar a sua 
atenção para lhe vender a experiência turística. A não ser que haja outros factores 
distintos importantes, são poucos os turistas atraídos apenas pelas vantagens naturais, 
eventos ou personagens históricos. 
 
Com a proliferação da oferta de fácil acesso, muitos destinos procuram ser reconhecidos 
como detentores da melhor combinação de sol e praia ou como local de nascimento de 
história e cultura. Não é fácil, para um cliente confuso e ocupado, decidir onde e o que 
visitar. No espaço limitado da mente que os consumidores têm disponível para 
armazenar percepções sobre países estrangeiros, torna-se importante perceber onde há 
gaps e onde possam existir oportunidades. 
 
É necessário criatividade, objectividade, sensibilidade e um profundo conhecimento da 
forma como funciona a lógica do consumidor (ou como pode ser encorajada a 
funcionar), em cada mercado alvo. 
 
As marcas de destinos têm audiências alvo muito diversificadas, incluindo as pessoas 
que executam os serviços de suporte à experiência nos locas de destino. Isto significa 
que uma marca de destino forte cria uma visão com que todos no destino se possam 
identificar. Este facto, como referido, encoraja os fornecedores de serviços no destino a 
actuar e a formar as pessoas em função dessa visão. 
 
Será necessário considerar que cada vez mais, quando fazem escolhas e tomam opções 
os consumidores procuram primeiro uma experiência e o destino em segundo lugar. É 
necessário compreender as necessidades chave que motivam indivíduos, famílias ou 
grupos. 
 
Estas necessidades podem ser tipificadas em três categorias principais: 

• Hedonismo: traduz a tradição de férias de há muito tempo (boa comida, bom 
vinho, sol, …); resumindo, “prazer e satisfação pessoal”; 

• Self-improvement: tem a ver com a aquisição de novas competências ou com a 
melhoria das actuais; normalmente relacionada com questões desportivas e 
culturais; 

• Espiritual: são necessidades diversas e difíceis de descrever e generalizar, 
devido a serem bastante pessoais; A questão chave tem a ver com o desejo 
individual de se explorar a si próprio e aos seus sentimentos mais profundos; 
muitas vezes é descrito como um desejo de procura pela tranquilidade e paz 
interior. 
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É comum que os indivíduos procurem satisfazer todas estas necessidades numa única 
viagem turística ou em várias viagens, conduzindo à fidelização. A chave passa por 
avaliar o que o cliente procura e como nos comparamos aos destinos concorrentes. 
 
Emoção e reputação são, como vimos, factores chave ao desenvolvimento de marcas e à 
promoção. Enquanto os destinos vendem sonhos e prometem lazer, é necessidade 
fundamentar com base em benefícios racionais a promessa para a tornar credível. As 
bases para qualquer marca de destino são, pois, o fascínio (emoção) e a credibilidade 
(reputação): o fascínio resulta da excitação provocada pelas características únicas do 
destino e da sua cultura. A credibilidade resulta da confiança no produto e na sua 
entrega (viver a experiência). 
 
C.5.5.6. A gestão estratégica de marcas 
 
Como referido, a SaeR considera que uma marca forte constitui um importante factor de 
competitividade e a gestão da marca uma importante fonte de criação de valor. São 
instrumentos fundamentais para estabelecer a ligação com o cliente e assegurar o seu 
adequado relacionamento. 
 
 A gestão de marcas e promoção de destinos turísticos 
 
A estrutura duma marca deve reflectir, como anteriormente apresentado, todas as 
componentes chave da marca do destino turístico: o seu posicionamento, os benefícios 
(emocionais e racionais) e os valores e personalidade. Por outro lado, a estrutura da 
marca deve guiar a sua construção, o seu desenvolvimento e as actividades de 
marketing que a suportam. 
 
Quando se trata de países ou regiões, o destino é uma composição de marcas associadas 
a distintos locais ou produtos turísticos. Sendo assim, a estrutura de uma marca de 
destino deve permitir compreender os elementos e contribuições de várias marcas 
compósitas. Assim, essa estrutura é crítica para o desenvolvimento de sub marcas e 
supra-marcas de destino, cada uma com o seu posicionamento, benefícios, valores e 
personalidade. Veja-se, a título ilustrativo, o caso da Grã-bretanha, em que debaixo 
deste chapéu de supra-marca com uma proposta de valor bem definida, agrega várias 
sub marcas diferentes - Inglaterra, Escócia, Gales e Londres.  O mesmo tem acontecido 
com Espanha, com uma marca global e marcas específicas por regiões, num todo 
integrado. 
 
Assim, a abordagem à marca e promoção de destinos turísticos em Portugal deve passar 
por uma estrutura de marca baseada numa abordagem por estratos, com a marca 
dominante do país a orientar o posicionamento do Turismo e as marcas associadas.  Só 
assim será possível integrar o desenvolvimento e gestão das marcas e envolver todos, 
públicos e privados, numa verdadeira “vivência dos valores de marca”  
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Marca dominante - País 
 
É importante salientar que a gestão da marca de um país não é o mesmo que promoção 
turística desse país. Obviamente, a promoção turística ocupa um espaço determinante na 
gestão de marca de um país. 
 
É difícil definir e chegar a um consenso sobre uma proposta de marca global para um 
país. Por isso, um grupo diversificado de agentes do sector público e privados pode 
trabalhar em conjunto para decidir o posicionamento da marca dominante e criar um 
conjunto de princípios orientadores sobre a marca. Deve considerar-se que toda a 
comunicação deverá contribuir para criar a percepção do país como importante, 
atractivo, bem sucedido e “activo”. A mensagem principal deverá ser suportada por 
elementos tangíveis – motivos para acreditar nessa mensagem. 
 
Posicionamento do Turismo (Supra – Marca para o Turismo) 
 
A configuração de um posicionamento para o turismo de Portugal deve derivar da 
marca dominante e, ao mesmo tempo assegurar uma conjugação com os potenciais 
visitantes. Terá de se traduzir numa proposta de valor para o “Destino Portugal” 
credível, motivadora, diferenciada e exequível que orienta e agrega as diferentes sub-
marcas por região, segmento ou produto turístico, conforme o caso. 
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Posicionamento dos produtos turísticos relevantes (Sub-Marcas) 
 
Podem/devem ser desenvolvidas eventuais sub-marcas com propostas de valor 
específicas e ajustadas às diversas regiões, aos diversos segmentos ou produtos alvo, 
como se considerar aconselhável. 
  
Conceitos de Abordagem 
 
Associados às diversas sub-marcas posicionadas e orientadas para regiões, segmentos 
por produtos turísticos específicos haverá que desenvolver conceitos de abordagem 
diferenciados para diferentes mercados-alvo. Na prática, trata-se de ajustar as 
mensagens e comunicação das sub-marcas às audiências nos principais mercados alvo. 
No caso de estarmos perante um segmento ou mercado alvo chave, o nível de 
sofisticação dos conceitos de abordagem poderá ser ainda maior, através da 
diferenciação das mensagens de acordo com o perfil do turista e consumidor desse 
mercado. 
 
Operacionalidade da Comunicação 
  
Estilos, meios, mensagens e canais de comunicação das marcas nos segmentos e 
mercados alvo devem ser integrados e mutuamente suportados. Para além de 
uniformização e consistência da mensagem, pretende-se que sejam rentabilizadas as 
sinergias entre publicidade, promoções, folhetos, marketing directo, web, etc. 
 
A gestão optimizada das marcas no turismo 
 
Como referido, as marcas existem como um factor de competitividade e valor 
acrescentado, dado que permitem a comunicação com o cliente final.  O Turismo 
constitui um sector complexo e fragmentado, composto por uma multiplicidade de 
agentes e actores estratégicos, muitos deles de reduzida dimensão, principalmente no 
caso português. 
 
Por outro lado, o turista-consumidor apresenta cada vez mais uma atitude “multi-
dimensional”. 
 
Assim, existem um conjunto de abordagens possíveis à gestão de marcas e promoção 
para os agentes económicos portugueses. É a análise dessa abordagem que se apresenta 
em seguida. 
 
Introdução de marcas direccionadas a micro-segmentos e experiências específicas: 
- As características individualistas e sofisticadas do consumidor levam ao surgimento de 
uma tendência de desenvolvimento de produtos que associem a marca a segmentos ou 
nichos de clientes muito especializados e específicos. Nalguns casos esta situação 
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implica a criação de novas marcas, noutras o relançamento ou reposicionamento de 
marcas já existentes. 
 
Utilização de marcas “chapéu” para criar e integrar uma família integrada de marcas de 
nicho: 
- Os agentes do sector poderão criar conjuntamente famílias integradas de marcas de 
nicho. Em particular, as marcas com maior potencial e notoriedade poderão ser 
utilizadas como “marcas-chapéu”, debaixo das quais, serão introduzidas marcas mais 
específicas. 
 
Estas famílias terão valores chave comuns, podendo no entanto manter-se válidas para 
suportar diferentes experiências, apelando a diferentes nichos de consumidores. Este 
portfolio de marcas permitirá reter os clientes, acompanhando a sua evolução, o 
amadurecimento do seu comportamento de compra e o despertar de novos interesses e 
necessidades. 
 
As necessidades de micro-segmentação e focalização levará a que as marcas de nicho 
proliferem, constituindo por si só uma forma de distinguir os seus produtos. No entanto, 
será necessário equilibrar a necessidade de servir nichos de mercado cada vez mais 
granulares e conseguir adquirir o volume necessário para a sua sobrevivência. Será 
também interessante constatar que, as dificuldades em conseguir estes requisitos de 
volume, representarão uma boa oportunidade para os actores independentes e de 
dimensão mais reduzida. Para alguns destes, a sua presença no mercado passará por 
oferecer produtos “únicos”, desenvolvendo para a sua comercialização mecanismos 
eficazes apoiados na família onde estão inseridos. 
 
Desenvolvimento de redes de alianças estratégicas entre marcas: 
- Adicionalmente à introdução de marcas direccionadas para nichos de mercado muito 
específicos ou à construção de famílias de marcas, alguns agentes do sector poderão 
desenvolver redes de alianças estratégicas com outras marcas. É provável que esta 
estratégia híbrida seja utilizada em larga escala pelos actores do sector que não possuam 
por si mesmos capacidade para criar volume e alcance geográfico necessário para 
competir num mercado de consumo global. 
 
Estas alianças não se limitam às categorias de actividade tradicionais do sector do 
turismo, podendo incluir fornecedores de produtos e serviços complementares, tais 
como telecomunicações, retalho de diversos produtos de consumo ou serviços de 
cuidados pessoais. A chave passa por aceder a produtos e serviços complementares que 
contribuam para enriquecer as experiências de viagem do turista/consumidor. 
 
A colaboração entre marcas complementares resultará em experiências turísticas muito 
completas que, por sua vez, contribuirão para um aumento significativo dos gastos 
médios durante a estadia, constituindo-se assim como um factor critico a considerar na 
dinamização da procura de oferta turística. 
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Incremento da utilização do co-branding: 
- No âmbito da sua estratégia de gestão de marcas, as organizações do sector do turismo 
poderão ainda recorrer a outros formatos de colaboração entre si nomeadamente, através 
da implementação do “co-branding”, que assenta na partilha de activos físicos no 
mesmo local por mais do que uma marca. 
 
É expectável que até 2025 venham a ser criadas plataforma e infra-estruturas comuns e 
integradas, utilizando as oportunidades resultantes da utilização de novas tecnologias e 
construídas para proporcionar diferentes experiências de marca a diversos segmentos de 
clientes e envolvendo diversos fornecedores e prestadores de serviços. Desta forma, será 
possível aumentar as taxas de utilização dessas infra-estruturas e contribuir assim para 
incrementar as margens operacionais. 
 
C.5.6. Optimização dos canais de distribuição 
 
C.5.6.1. A evolução dos canais de distribuição no Turismo 
 
Os canais de distribuição constituem as diversas formas como os produtos turísticos são 
comercializados e representam um papel determinante na cadeia de fornecimento desses 
produtos ao cliente-consumidor final, intermediando a relação entre o produtor e o 
consumidor. 
 
Os agentes económicos responsáveis por esta função são actores estratégicos para o 
desenvolvimento do sector económico em que se inserem. 
 
A importância estratégica desses agentes advém de várias ordens de razões, 
nomeadamente: 
 

• ao posicionarem-se junto dos consumidores finais, são detentores de um 
conhecimento e uma relação com esses consumidores absolutamente 
determinantes para o sucesso de qualquer negócio, sobretudo se considerarmos 
os actuais e futuros perfis dos consumidores dos produtos turísticos, como 
referido ao longo do presente relatório. 

• Consolidando e aumentando o seu poder perante os produtores de produtos ou 
prestadores de serviços, dominam toda a cadeia de valor desses produtos e 
serviços e, por conseguinte, conseguem um poder negocial absolutamente 
determinante. 

 
Esse poder negocial permite-lhes, na maioria dos casos, trazer para o seu lado, a maior 
parte da fatia do valor/preço final pago pelo consumidor. 
 
Tradicionalmente, os agentes intermediadores/distribuidores, têm-se dividido em duas 
grandes categorias: 
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• os grossistas, responsáveis pela agregação de soluções em pacotes e 

comercialização em grande escala com os produtores; 
• os retalhistas, principais responsáveis por colocar essas soluções de pacotes 

definidas pelos grossistas junto dos consumidores finais. 
 
Nos últimos anos, notou-se um processo acelerado de forte concentração e consolidação 
de alguns dos agentes grossistas (“tour operators”), à escala global. Este processo de 
consolidação e o consequente domínio sobre toda a cadeia de valor colocam questões 
estratégicas quanto ao seu papel no desenvolvimento futuro do Turismo. 
 
Concretamente, o seu domínio sobre os produtores e os retalhistas e, consequentemente, 
sobre o turista-consumidor, pode colocar-lhes nas mãos o futuro desses agentes 
económicos e, por conseguinte, o futuro de produtos, segmentos e destinos turísticos. 
 
Por outro lado, as margens de comercialização praticadas são muito significativas e 
determinantes para a rentabilidade de cada um dos agentes económicos intervenientes e, 
não menos importante, para o “leakage nacional”, isto é, a componente do valor pago 
pelo turista que fica no país. 
 
Alguns “produtores” tentam reagir a esta situação. Estão neste caso as transportadores 
aéreas que suportaram a criação de plataformas comuns de reservas os GDS- Global 
Distribution System), alargadas posteriormente a outras actividades de suporte à 
comercialização. 

 
Os intermediários operadores turísticos, são, geralmente, mais fortes em mercados 
massificados, como o “sol e praia”, por exemplo, e em mercados onde o poder dos 
“produtores” e outros agentes económicos está muito fragmentado. Dependendo das 
circunstâncias específicas e do poder negocial de cada parte, as margens de 
comercialização destes operadores situavam-se normalmente entre 25% e 50% do preço 
final pago pelo consumidor. No entanto, no caso de “produtores” menos desenvolvidos 
e menos sofisticados, o papel destes intermediários pode ser decisivo, representando 
mais de 50% do seu volume de vendas. 
 
A utilização dos GDS, como apoio à comercialização, tem representado níveis de 
eficiência elevados e redução de custos de operação. No entanto, e por exemplo, uma 
reserva de quarto, através de agente de viagens, recorrendo a GDS, custa, normalmente, 
entre 15% e 25% do total da reserva. A maioria das reservas efectuadas através dos 
GDS são geradas por agências de viagens que cobram uma comissão adicional da 
ordem dos 10%. 
 
Nos últimos anos, surgiram no sector novos intermediários utilizando “web-sites” para a 
intermediação de viagens e produtos turísticos. São os casos das “agências-on-line” (ex: 
Expedia e Travelocity”) e dos “site de leilões” (ex: Priceline e Hotwire). Estas 
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operadoras conseguem preços mais reduzidos, mas actuam na mesma ordem de 
posicionamento estratégico que as outras operadoras tradicionais. 
 
No entanto, têm vindo a acontecer duas grandes tendências que vão transformar os 
canais de distribuição em todos os sectores, mas sobretudo no turismo. Essas tendências 
são as seguintes: 
 

• utilização crescente das novas tecnologias de informação e comunicação, por 
parte dos clientes-consumidores e dos diferentes agentes económicos, ao ponto 
de alterarem os modelos empresariais de fazer negócio; 

• aumento da mobilidade das pessoas, pela maior eficiência e menores custos dos 
meios de transporte, sobretudo os transportes aéreos, pela transformação que as 
companhias “low cost”  estão e irão provocar no sector. 
 

C.5.6.2. O “triângulo estratégico” da distribuição do futuro 
 
No entender da SaeR, foram criadas, as condições para um triângulo estratégico, 
determinante para alterar a distribuição de produtos turísticos no futuro. Este triângulo é 
composto por três grandes componentes: 
 

• a propensão do turista-consumidor para o DIY (Do It Yourself), fazendo a sua 
própria gestão do orçamento e relacionamento directo com os fornecedores de 
produtos e serviços turísticos; 

• o canal directo permitido pela utilização das novas tecnologias informação e de 
comunicação baseadas na Web/Internet, mais barato e permitindo um 
relacionamento e conhecimento mútuo, cliente/prestador de serviço, mais 
profundo; 

• a mobilidade das pessoas e a eficiência e custos reduzidos dos sistemas de 
transportes no futuro. 

 
Este triângulo estratégico (“3T’s: turista, tecnologia e transportes”) vai revolucionar a 
forma de fazer negócio e a cadeia de valor do turismo, no futuro. 
 
Ao lado da “produção” permite-lhe um meio eficiente e barato de relacionamento com o 
cliente-final, com todas as vantagens daí inerentes. 
 
Ao cliente-consumidor final permite-lhe uma maior liberdade de escolha e cria as 
condições para maiores níveis de satisfação das suas necessidades e desejos específicos. 
 
Os actuais agentes distribuidores (grossistas e retalhistas) terão de adaptar-se a estas 
novas realidades, podendo vir a desempenhar novas funções como intermediários 
agregadores, mais do lado da procura, prestadores de serviços de informação e 
consultoria de soluções turísticas ou prescritores de soluções, mais adaptada ao perfil 
dos novos turistas-consumidores. 
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C.5.7. Conhecimento e dinamização da procura 
 
A última etapa para a construção de um caminho de excelência para o Turismo em 
Portugal passa pela criação de mecanismos de conhecimento que permitam criar mais 
valor, não só para o turista-consumidor, como, também, para os fornecedores dos 
produtos e serviços turísticos. 
 
Por outro lado, um melhor conhecimento da procura, permite o desenvolvimento de 
novos produtos e soluções e a dinamização e crescimento dessa procura. 
 
C.5.7.1. A gestão do relacionamento com o cliente 
 
No sector do turismo, a experiência de viagem é a plataforma adequada para 
“consolidar” a relação com o cliente prestando-lhe um serviço eficaz e diferenciador. É 
durante a experiência que os fornecedores interagem repetidamente com os seus clientes 
ao longo de um extenso período de tempo. É aqui que a satisfação do cliente se constrói 
ou é destruída. 
 
Num passado recente, incentivados pelo avanço da tecnologia CRM, alguns agentes do 
sector procuraram construir a relação com o cliente focalizando-se nas interacções 
comerciais e procurando recolher e armazenar elevados volumes de informação sobre o 
cliente. No entanto, surgiram muitas lacunas que dificultaram a construção de 
relacionamentos que não criaram valor para fornecedores e clientes: 

• desintegração dos canais de contacto, que resultou em silos de informação e 
consequentes experiências fragmentadas; 

• dificuldade em colocar a informação onde faz mais falta: na posse dos 
colaboradores de front-office. 

 
Por outro lado, a dispersão geográfica e os modelos de posse do sector, as competências 
dos empregados e as limitações dos sistemas são outros problemas relevantes. O 
resultado é a ineficácia no momento em que é necessário actuar para fazer a diferença e 
o consequente impacto na qualidade do serviço prestado. 
 
Isto evidencia que o sucesso do serviço prestado aos clientes não se limita ao domínio 
do canal de vendas e a recolher informação sobre o cliente. Passa por combinar uma 
memória institucional do cliente com os novos meios e tecnologias que sustentam a 
comunicação biunívoca e o feedback continuado através da realização da experiência de 
viagem. 
 
Para desenvolver um serviço eficaz e diferenciador, o desafio para os agentes do sector 
do turismo passa por: 

• desenvolver um entendimento claro dos comportamentos individuais dos 
clientes ao longo do seu ciclo de vida e do seu valor; 
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• assegurar que os dados e informação relevantes estão disponíveis ao longo de 
todos os pontos de contacto, tanto para personalizar interacções na diferenciação 
do serviço, como para promover oportunidades e negócios adicionais; 

• aumentar a rentabilidade do cliente, alinhando – o com o canal mais adequado 
ao longo de todo ciclo de realização do serviço; 

• atrair novos clientes e identificar quais são mais rentáveis; 
• inovar e implementar serviços de forma rápida e flexível; 
• reduzir os custos globais das actividades de marketing, vendas e serviço de 

apoio ao cliente em todos os canais durante a execução da experiência. 
 
As tecnologias e os modelos de negócio têm um papel importante, desde que adaptados 
para melhorar o factor mais importante na construção de relacionamentos – as 
interacções pessoais.  
 
Os colaboradores do front-line são provavelmente a componente mais crítica da 
experiência do turista/consumidor. Os níveis de satisfação, gastos médios e taxas de 
rentabilidade são todos afectados por estas interacções. Torna-se evidente que a sua 
atitude e capacidade para prestar um serviço de qualidade afecta fortemente a 
experiência do turista. 
 
Adicionalmente, e com o incremento da complexidade dos produtos e serviços e 
aumento das expectativas dos clientes, os empregados da linha da frente terão de 
proporcionar níveis de serviço ainda mais elevados, sendo as interacções pessoais ainda 
mais críticas. 
 
Com a Internet e outras fontes de disponibilização imediata de informação, os turistas 
estão melhor informados que nunca sobre os produtos e serviços. Mesmo assim, eles 
esperam que os empregados da linha da frente com que interagem saibam ainda mais do 
que eles. 
 
Além da globalização do mercado de trabalho, outros dois desenvolvimentos previstos a 
prazo terão implicações significativas na força de trabalho do sector do turismo. 
 
O primeiro tem a ver com a tendência para recorrer à tecnologia para tratar as tarefas 
transaccionais, reorientando os empregados para serviços aos hóspedes de maior valor 
acrescentado. 
 
Com a evolução prevista dos agentes electrónicos inteligentes, as tarefas transaccionais, 
como reservas ou check-in, serão tendencialmente realizadas de forma mais virtual, com 
reduzida ou nenhuma necessidade de recorrer a interacções pessoais. Os empregados 
serão afastados dos processos transaccionais e reorientados para melhorar a qualidade 
das experiências personalizadas. A tecnologia também será utilizada nestas tarefas, 
recorrendo-se nomeadamente a workflows automatizados para direccionar os 
empregados de serviço ao cliente através de alguns processos. Desta forma, limitam-se 
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os requisitos de formação intensiva e ao mesmo tempo fomenta-se a multiplicidade de 
mecanismos e alternativas para execução do serviço. 
 
O segundo, consistente com a situação actual, parte do pressuposto que se acentuará a 
diferença nos níveis de interacção directa entre empregados e clientes, em função do 
segmento de oferta Assim, os serviços de baixo preço e económicos e médio irão 
incrementar o recurso a tecnologias, aumentando a automação e reduzindo os custos de 
pessoal. Os serviços de topo e luxo, além de continuar a recorrer à tecnologia para 
automatizar transacções, apostarão mais nas interacções pessoais como factor de 
diferenciação, resultando em rácios de pessoal por cliente mais elevados. Os 
consumidores que procurem este nível de serviço estão preparados para pagar mais por 
isso e os segmentos de topo serão ainda mais associados com a interacção pessoal. 
 
No futuro próximo, a maioria do staff de front-office, tanto de empresas privadas como 
de serviços públicos, serão especialistas na prestação de serviços complexos e 
experiências individualizadas e únicas. Poucos irão desempenhar uma função única. O 
desafio passa por  encontrar, reter e formar pessoal competente transformando-os em 
“gestores de experiências”, eficientes, com elevados níveis de conhecimento e 
competências sobre produtos e serviços e bem informados sobre os segmentos alvo de 
clientes. Isto irá transformar o staff e as empresas irão contratar e formar profissionais 
de serviço ao cliente, em vez do tradicional staff alinhado funcionalmente. 
 
Além da necessidade de criar uma envolvente de trabalho adequada e do os formar para 
adquirirem conhecimentos fundamentais, será crítico o investimento em ferramentas 
que facilitem a formação, simplifiquem as tarefas administrativas e tornem a 
informação facilmente disponível nos momentos críticos. 
 
.C5.7.2. A obtenção e a gestão do conhecimento sobre a procura 
 
Com a fragmentação e diversificação dos comportamentos de compra e utilização de 
produtos de oferta turística, o volume de informação produzida pelos 
turistas/consumidores aumentará consideravelmente. 
 
Os decisores do sector necessitarão de novos processos e mecanismos que lhe 
possibilitem tirar partido desse manancial de informação, rentabilizando-a e 
transformando-a em conhecimento prático e utilizável. 
 
Será necessário muito mais do que simples segmentações demográficas para ajustar 
produtos e serviços que satisfaçam a pretensão dos clientes para viverem experiências 
diferenciadoras. Não há dúvidas que surgirão novas classificações que irão definir 
segmentos com maior especificidade, e apenas com este nível de entendimento (e 
intimidade) será possível aos fornecedores oferecerem experiências diferenciadas. 
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Para tomar decisões que influenciem significativamente os padrões de consumo e 
satisfação do turista/consumidor, é fundamental desenvolver mecanismos que permitam 
compreender com precisão e continuadamente a evolução das necessidades dos clientes.  
 
No sector do turismo, um conjunto de desafios estruturais têm contribuído para que a 
informação sobre os consumidores não seja utilizada de forma eficiente, tanto ao nível 
dos agentes privados como dos decisores públicos: 
 

• Inexistência da ferramentas analíticas com capacidade para fornecer informação 
consistente sobre o comportamento dos turistas/consumidores. 

• Inexistência de processos automatizados que permitam traduzir os dados sobre 
clientes em informação “transformável” em conhecimento. 

• Limitações nos meios de distribuição da informação e conhecimento sobre os 
clientes pelas diferentes áreas funcionais  

 
Desta forma, a obtenção, tratamento e distribuição de informação que auxilie a tomada 
de decisões de negócio será um dos desafios para o sector. Avanços na utilização de 
técnicas analíticas complexas serão cruciais para obter melhorias na eficiência dos 
canais e na satisfação e rentabilização dos consumidores. Em lugar de se concentrarem 
na optimização da próxima transacção, os agentes do sector necessitam de se focar na 
maximização do valor económico dos clientes nos vários canais e pontos de contacto e 
ao longo do seu ciclo de vida. A micro-segmentação, modelização da experiência do 
cliente, computação autónoma e estimação probabilística são algumas das ferramentas 
com potencial para auxiliar a atingir estes objectivos. 
 
O investimento em sistemas de informação melhorará a visibilidade e o controlo sobre 
as operações de negócio internas. Mas o grande desafio passará por difundir o 
conhecimento existente nesses sistemas pelas aplicações utilizadas no contacto com os 
clientes, pelos parceiros, e a um outro nível, pelas organizações públicas com 
responsabilidades de tomada de decisão sobre o sector. 
 
O e-business é fundamentalmente uma forma de incrementar a utilidade da informação 
para criar valor. A capacidade para recolher informação do turista/consumidor e integrá-
la com dados da organização para realizar inferências sobre necessidades potenciais, 
poderá tornar-se uma competência crítica para os agentes do sector do turismo. 
 
Assim, a rentabilização da informação por toda a organização passará por criar 
automaticamente conhecimento valioso que melhore o negócio e o valor do cliente 
através dos processos empresariais.  
 
Em termos gerais, os dados obtidos nos diversos canais de promoção e distribuição de 
oferta turística podem também ser utilizados para produzir melhorias operacionais em 
toda a cadeia de valor. Maior turnover, optimização dos custos de gestão de produtos e 
serviços, redução dos custos de distribuição, optimização das margens de 
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comercialização, melhoria do REVPAC (Revenue Per Available Customer) e do 
REVPAR (Revenue Per Available Room) no caso da hotelaria, são alguns dos exemplos 
possíveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A gestão de dados e informação de carácter pessoal tem também implicações a outros 
níveis, como é o caso dos requisitos e exigências de segurança. Quando os 
acontecimentos de “11 de Setembro” de 2001 e “11 de Março” de 2004 provocaram 
subitamente uma procura por maior segurança por parte dos turistas, a perspectiva de 
um escrutínio pessoal mais profundo foi contrabalançado pela brusca percepção de 
vulnerabilidade na mente dos viajantes. O que motivará no futuro o turista/consumidor a 
permitir que mais dados pessoais seus sejam registados ou armazenados? Não só apenas 
os métodos de recolha de dados, mas também a forma como os fornecedores de 
produtos turísticos obtém os dados irá necessitar de uma estratégia adequada 
(principalmente ao nível da promoção turística), transformação dos seus processos de 
negócio e formação dos elementos de front-line. A promessa que os seus dados pessoais 
permanecerão privados não é suficiente, é necessário fazê-los acreditar que a sua 
privacidade é protegida. 
 
C.5.7.3. A dinamização da procura e a criação de conteúdos 
 
Experiências enriquecedoras exigem uma oferta de produtos e serviços inovadores e 
enriquecedores. Esta oferta tem de excitar, deliciar e proporcionar prazeres inesperados 
aos turistas/consumidores. A capacidade de inovação está associada à informação e 
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conhecimento sobre os clientes. Estas são críticas para descobrir os valores pessoais 
principais que orientam o comportamento dos consumidores e para definir os requisitos 
do produto e da marca. 
 
É necessário ter em consideração que nem todos os aspectos são idênticos. O 
relacionamento adequado com os clientes do sector necessita de duas dimensões: 
 

• O grau de execução de um determinado produto ou serviço; 
• O grau de satisfação que produz no cliente 

 
A correlação entre estes dois factores resulta em três tipos básicos de atributos dos 
produtos e serviços prestados: os básicos, os de desempenho e os diferenciadores. 
 
Atributos Básicos 
São aqueles que, sendo tão óbvios para os consumidores, estes não os solicitam de 
forma explícita. Se não são conseguidos, constituem uma fonte de elevada insatisfação. 
Se são conseguidos, têm um efeito quase irrelevante na contribuição para satisfação 
positiva. Por exemplo, um hóspede de um hotel espera ter disponível o serviço de 
despertar ou uma TV a funcionar na sua habitação. Se isto não acontecer, ficará muito 
insatisfeito, caso contrário, isso não contribuirá para dar mais crédito à qualidade de 
serviço atribuída ao hotel. Normalmente, quando estes atributos não são cumpridos, os 
clientes expressam-no através da colocação de reclamações. Apesar de serem 
essenciais, a melhoria contínua destes atributos dificilmente constituirá uma fonte de 
fidelização ou “excitação”. 
 
Atributos de desempenho 
São os que constituem os”momentos da verdade” na interacção com os consumidores. 
Não contribuem para a diferenciação do serviço, mas os clientes estão conscientes da 
necessidade de serem desempenhados eficientemente. Quanto melhor for o desempenho 
na execução destes atributos, maior será a satisfação dos consumidores. Num 
restaurante, os consumidores pretendem um serviço eficiente e cortês. Quanto melhor o 
restaurante for ao encontro destas necessidades, maior será a satisfação do cliente. São 
estes os tipos de aspectos sobre as quais os clientes gostam de falar e partilhar. A 
tendência passa por “subir a fasquia” dos atributos de desempenho. Com a 
generalização do acesso a tecnologias avançadas em suas casas e locais de trabalho 
(audio hi-fi, GPS, comunicações sem fios, …), os consumidores esperam que os seus 
fornecedores de produtos e serviços turísticos acompanhem e excedam o que eles já 
dispõem. Tudo indica que, em relação a estes temas, a exigência dos clientes continue a 
aumentar. Os agentes do sector deverão privilegiar e dar prioridade a investimentos que 
incluam tecnologia e serviços para acompanhar estas necessidades de um desempenho 
mais exigente. 
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Atributos Diferenciadores (excitantes) 
Os consumidores também têm necessidades e desejos latentes, para os quais ainda não 
estão atentos ou conscientes. Se o fornecedor não for ao encontro destas necessidades, 
não há resposta por parte do cliente. Se o fornecedor identifica e preenche este tipo de 
necessidade, consegue gerar excitação e valor acrescentado, porque o atributo era 
inesperado. A reacção positiva é gerada em qualquer nível de execução. Por exemplo, 
se um hotel após o check-in proporcionar ao cliente um tratamento “spa” complementar, 
o hóspede sentir-se-á agradavelmente deliciado e provavelmente mais fiel. Os actores 
do sector deverão agir e canalizar os seus esforços para inovar com base no seu 
potencial para surpreender, excitar e deliciar. A forma como o fazem, pode torna-se no 
motivo especial que fideliza os clientes transformando-os em importantes veículos de 
promoção, provocando uma resposta exponencial: pequenas melhorias geram 
incrementos muito significativos na satisfação dos clientes. 
 
Várias pequenas componentes de excitação e valor acrescentado podem, em conjunto, 
deliciar completamente os hóspedes. No entanto, deve-se reconhecer que as inovações 
bem sucedidas são rapidamente copiadas, principalmente as que acarretam 
investimentos reduzidos. A saturação transformará um atributo “diferenciador” num de 
“desempenho” e ao longo do tempo, num “básico”. O acesso web nas habitações de 
hotéis está a tomar esse caminho. De modo algum isto significa que as empresas não 
devem inovar. Pelo contrário, a fasquia continuará a subir.  
 
É aqui que a criação e gestão de conteúdos inovadores e relevantes assumirá uma 
importância fundamental: são diferenciadores, difíceis de copiar e incrementam a 
qualidade da experiência vivida pelo turista, incutindo-lhe maior significado emocional. 
 
A dinamização da procura, o aumento da satisfação e fidelização do cliente, resultará da 
construção de uma cultura de descoberta e realização do inesperado: uma Cultura de 
Inovação. 
 
Para dinamizar a procura, a experiência não deve terminar com o final da viagem. Cada 
vez mais, os turistas pretenderão “transportar para a sua vida real” ensinamentos e 
sensações resultantes da experiência que viveram, relembrando-a e partilhando-a com 
outros. Das experiências turísticas marcantes, resultam memórias que se irão reflectir ao 
longo da vida do indivíduo, levando-o inclusivamente a procurar interagir e conectar-se 
com outras pessoas que tenham partilhado experiências similares. 
 
Para tirar partido deste facto, os agentes do sector responsáveis por essas experiências 
poderão utilizar as novas tecnologias de comunicação e interacção para criar clubes e 
fóruns que possibilitem aos turistas voltar a conectar-se com as suas experiências, 
fornecer-lhe informação e conteúdos de interesse relacionados e facilitar a sua conexão 
com outros que tenham vivido e partilhado experiências semelhantes. 
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Provavelmente, estes fornecedores de produtos e serviços turísticos irão constatar que 
estes fóruns de discussão e as interacções entre os membros dos clubes irão atrair novos 
consumidores, envolvidos pela experiência de viagem que esteja a ser discutida. Por 
outro lado, com o objectivo de estender a experiência, irão formar-se sub-grupos para 
organizar outras viagens ao mesmo destino turístico. 
 
A informação e o conhecimento resultante destas iniciativas poderá ser também 
utilizado pelos agentes do sector para melhorar componentes e monitorar a qualidade do 
serviço prestado, assim como desenvolver novos produtos, enriquecendo as suas fontes 
de “inteligência de negócio”. 
 
No entanto, é pressuposto que, ao incentivar os clientes a discutir as experiências 
vividas, os agentes do sector necessitarão de fornecer experiências de qualidade, caso 
contrário o efeito destas iniciativas poderá perverter os objectivos a que se destinam.  
 
 

C.6. MODELO INTEGRADO PARA COMERCIALIZAÇÃO 
DA OFERTA TURÍSTICA 
 
C.6.1. Desafios para o Sector do Turismo 
 
A promoção e distribuição da oferta de produtos e serviços turísticos são fonte de 
muitos e variados desafios para o sector.  
 
Mais do que nunca, os consumidores estão conectados em todos os pontos da cadeia de 
valor, recorrendo à tecnologia para procurar o maior valor com o menor custo. 
Desenvolveu-se um mercado mais fragmentado, em que nichos de dimensão muito 
reduzida exigem níveis de qualidade de serviço elevados a todos os seus fornecedores. 
Para manter a competitividade, os agentes do sector necessitam de suportar um conjunto 
diversificado de canais adicionais com volumes reduzidos. 
 
Com as reservas on-line e a saturação eminente de alguns canais de contacto, as 
actividades promocionais e os relacionamentos comerciais tradicionais dificilmente 
capturarão e reterão um volume suficiente de clientes. Sem esse volume, os agentes do 
sector do turismo poderão ter desvantagens competitivas difíceis de ultrapassar. 
 
A necessidade de volume será um dos factores que conduzirá à especialização e 
colaboração entre os actores do sector. Assim, muitos escolherão as suas competências 
mais fortes e com maiores vantagens sustentadas, abandonando estrategicamente outras 
funções não fundamentais. Alguns agentes do sector poderão optar por capitalizar as 
suas competências na execução eficiente de tarefas de back-office. Outros podem ter 
uma marca com maior valor ou melhores competências para o serviço ao cliente, 
conduzindo-os a privilegiar estas funções de front-office. 
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No futuro próximo, irão multiplicar-se os novos modelos de negócio e os novos tipos de 
fornecedores, como meio para controlar a experiência do cliente. As alianças procurarão 
oportunidades para reduzir custos através da partilha de serviços. É nesta envolvente 
que a promoção e distribuição surge como área natural onde focar os esforços iniciais 
para desenvolver mecanismos de colaboração.  
 
Também as mudanças na regulamentação e requisitos de segurança irão contribuir para 
alterar papeis e adicionar custos. É expectável que até ao final desta década, aconteça 
um decréscimo do envolvimento governamental na distribuição turística, incluindo-se a 
resolução dos controlos regulamentares a que os Global Distribution Systems (GDS) 
estão sujeitos. Isto poderá permitir que os GDS reconfigurem a sua actividade, 
permitindo novos modelos de negócio. 
 
Com os agentes do sector a aumentarem o seu âmbito de actuação através de alianças 
que constroem e partilham informação com parceiros, novas tecnologias de segurança 
auxiliarão a contenção de custos resultantes de fraudes e adicionarão novas perspectivas 
de análise de dados que contribuirão para os esforços de incremento nos níveis de 
segurança. 
 
As funcionalidades digitais e o poder tecnológico irão continuar a revolucionar as 
interacções B2B (“business to business”) e B2C (“business to consumer”), entre os 
elementos do mercado de produtos e serviços turísticos, e provocando uma explosão de 
canais. Esta proliferação de canais de contacto contribuirá para acentuar o fenómeno da 
erosão das margens de lucro, fragmentar os mercados e alterar profundamente o papel 
dos intermediários. Como fonte de valor, a tecnologia servirá para juntar esforços que 
permitam aumentar o volume e reduzir custos. 
 
É nesta envolvente que o sector do turismo em Portugal tem de se preparar para lidar 
com o “novo turista/consumidor”, para incrementar a eficiência e eficácia das 
actividades promocionais, optimizar os canais de distribuição, prestar um serviço eficaz 
e diferenciador e desenvolver processos e mecanismos de “Inteligência de Negócio” 
Inteligence para obter informação e conhecimento relevante sobre a actividade turística 
 
C.6.1.1. Preparar-se para lidar com o “novo turista/consumidor” 
 
 Os efeitos da globalização e da inovação tecnológica irão muito para além do impacto 
nos níveis educacionais, poder de compra e tempo disponível para o lazer. Por um lado 
os consumidores serão cada vez mais globalmente instruídos, cultos e com facilidade 
em dominar as tecnologias emergentes. Ao mesmo tempo, estes consumidores 
continuarão a ser um produto da sua cultura local, identificando-se com tradições e 
instituições específicas. 
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Esta dinâmica global-local resultará num incremento dos níveis de fragmentação 
demográfica e psicográfica dos segmentos dos consumidores cujos gostos e preferências 
serão cada vez mais diversificados. Os consumidores irão esperar os melhores produtos 
(e mais ajustados às suas expectativas) que o mercado global tem para oferecer, uma 
vez que estarão bastante informados sobre as características específicas desses produtos 
e serviços. Por outro lado, estarão também preparados para que estes lhe sejam 
comunicados, vendidos e entregues de forma relevante para eles próprios. 
 
A fragmentação do comportamento de compra e consumo provocará no turismo um 
aumento do volume dos que optarão por experiências com elevado grau de 
personalização, não encontrando nos “pacotes” turísticos tradicionais uma resposta 
atractiva às suas necessidades. É expectável que nas próximas décadas o peso destes 
consumidores no mercado turístico aumente significativamente.  
 
Os actores do sector irão compreender que necessitam de muito mais do que uma 
simples segmentação demográfica ou cultural para conseguirem realmente ajustar 
produtos e serviços que satisfaçam a pretensão dos clientes para viverem experiências 
diferenciadoras. Não há dúvidas que surgirão novas classificações que irão definir 
segmentos com maior especificidade, e apenas com este nível de entendimento (e 
intimidade) será possível aos fornecedores oferecerem experiências diferenciadas. No 
relacionamento com o cliente, o sector do Turismo terá, assim, de explorar um recurso 
simples mas poderoso e complexo: a Experiência do Cliente. 
 
Os intervenientes do sector do Turismo serão forçados a reagir da mesma forma que as 
organizações de outros sectores de actividade o fizeram num passado recente. Terão de 
procurar formas de atrair um consumidor global cada vez mais informado e exigente, 
oferecendo-lhe produtos e serviços únicos e ajustados a necessidades individuais. O 
Turismo, com a dependência do capital intensivo associado à construção de infra-
estruturas físicas relevantes, poderá não estar tão permeável aos caprichos imediatistas 
das mudanças tecnológicas. No entanto, há poucas dúvidas de que as forças de 
globalização e inovação tecnológica, e a consequente evolução demográfica dos 
consumidores, irão afectar profundamente o sector, com impactos específicos difíceis 
de prever, mas, certamente muito rentáveis. 
 
Em finais dos anos 90, o foco de muitas empresas de diferentes sectores de actividade 
foi orientado para o serviço ao cliente, tendo sido realizados investimentos substanciais 
em soluções de CRM (Customer Relationship Management), Data Warehouses de 
clientes, Call Centers, Gestão de Canais, etc. O cliente passou do ponto final da cadeia 
de valor para o centro de (quase) tudo nas empresas, desde o planeamento estratégico, 
ao desenvolvimento de produtos, cadeia abastecedora, marketing e vendas. 
 
As empresas que o conseguiram fazer com sucesso, desenvolveram uma abordagem que 
reflecte um conhecimento profundo dos clientes nos produtos que vendem, incutindo-
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lhe uma conexão psicológica entre um segmento de clientes bem defendido e 
compreendido e o próprio produto. 
 
Adquirir este nível de compreensão sobre clientes é particularmente relevante para os 
intervenientes do sector do turismo, uma vez que o seu produto resulta de uma 
experiência pessoal profunda. Os clientes não se limitam a comprar e a consumir um 
produto. Eles estão a interagir com um produto num nível de intimidade significativa – 
a comer, a dormir, a relaxar, a desfrutar, etc. São poucos os sectores de actividade que 
podem reclamar tal nível de intimidade com os seus clientes. Como resultado, é crucial 
que o produto seja um reflexo do conhecimento profundo, dos desejos, motivações, 
valores preferências e até da psicologia do consumidor individual.  
 
O desenvolvimento futuro do sector passa por conseguir acompanhar esta tendência e 
rentabilizá-la. Assim, Portugal não pode deixar de conseguir construir uma oferta 
competitiva para actuar em mercados massificados (ex: Sol e Praia), com elevado grau 
de concorrência e bastante dependentes dos operadores internacionais, mas, 
principalmente, terá de empreender transformações que promovam o desenvolvimento 
no turismo português de uma visão orientada para a gestão de experiências, 
possibilitando a construção, promoção, venda e realização de “experiências turísticas” 
personalizadas. 
 
A “diversidade concentrada”146 que caracteriza Portugal como destino turístico e a 
grande variedade da oferta associada, facilitará a evolução de um foco em infra-
estruturas e serviços, para uma abordagem direccionada a proporcionar ao 
turista/consumidor a vivência de experiências personalizadas. Será também crítico o 
incentivo e dinamização da cooperação entre os diversos actores da “constelação do 
turismo”.  
 
Esta mobilização conjunta permitirá lidar com o novo turista, constituindo uma fonte de 
criação de valor para o país e actores do sector e dando resposta a várias questões chave, 
nomeadamente: incremento da eficiência e eficácia das actividades promocionais, 
optimização dos canais de distribuição, prestação de um serviço eficaz e diferenciador, 
desenvolvimento de mecanismos para obtenção de informação e conhecimento 
relevantes sobre a actividade turística. 
 
C.6.1.2. Incrementar a eficiência e eficácia das actividades promocionais 
 
A promoção da oferta turística assume um papel relevante na cadeia de valor do sector. 
Os métodos e actividades promocionais utilizados actualmente, baseados 
principalmente em conteúdos fixos, desintegrados ou compostos para venda por um 
intermediário, não são suficientemente eficazes perante o turista que procura viver 
experiências individuais. 

                                                 
146 ICEP 
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Para estes consumidores, a experiência não se inicia no momento da chegada ao seu 
destino. Parte do benefício de viver a experiência está no seu planeamento eficiente, no 
acesso a conteúdos e informação relevantes e nos meios de suporte que lhe são 
proporcionados durante esta fase. 
 
As actividades promocionais deverão reflectir objectivos estratégicos relacionados, 
nomeadamente com o posicionamento de Portugal como marca de destino turístico. Por 
outro lado, serão também críticas para influenciar comportamentos de compra, 
tendências e até mesmo para “escoar excedentes”, optimizando os recursos. 
 
Com a tendência para os conteúdos de cada produtor de oferta turística aumentarem 
significativamente, a sua integração e gestão de acordo com pressupostos estratégicos 
definidos, uniformizando a imagem e as políticas, será importante para manter a 
integridade da marca e valores que se pretendam transmitir com as actividades 
promocionais. Só assim é possível flexibilizar a oferta e disponibilizá-la de forma 
relevante ao consumidor individual. 
 
É neste sentido que o recurso a “agentes” físicos ou virtuais será fundamental para que 
os consumidores possam construir uma experiência individualizada, comparar 
alternativas, sincronizar eventos e optimizar o orçamento disponível. Por exemplo, 
“experiências virtuais” que auxiliem a tomar decisões sobre opções de compra estão 
incluídas no conjunto de ferramentas que poderão ser utilizadas no âmbito da promoção 
turística. 
 
Na perspectiva de gestão do ciclo de vida do consumidor, as actividades promocionais 
são o primeiro passo, desenvolvido com o objectivo de criar interesse pela proposta de 
valor que lhe está associada. No entanto, a sua eficácia real depende da concretização 
do passo consequente: a transacção comercial. Isto implica que, além de disponibilizar 
conteúdos que despertem interesse e de apoiar a decisão, as actividades promocionais 
deverão estar integradas com as actividades comerciais, facilitando a concretização da 
compra dos produtos turísticos pretendidos. 
 
C.6.1.3. Optimização dos Canais de Distribuição 
 
Actualmente, há duas formas principais para adquirir produtos turísticos: 

i) Recorrendo a um intermediário (agência ou operador) em que os fornecedores 
“empurram” o seu inventário e preços para canais de venda electrónica 
utilizando um dos Global Distribution Systems (GDS);  
ii) Junto do próprio produtor que disponibiliza a sua oferta aos clientes através 
de canais directos, muitas vezes via um call centre ou pela Internet. 

 
A tecnologia irá contribuir para multiplicar o número dos canais de distribuição e para 
incrementar as capacidades desses canais. As comunicações de banda larga sem fios e 
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os meios digitais irão saturar a envolvente, provocando uma explosão de novos canais 
de relacionamento com turistas/consumidores (B2C) e entre os agentes do sector do 
turismo em Portugal (B2B).   
 
As novas tecnologias irão proporcionar uma melhor integração entre bases de dados 
partilhadas, sistemas próprios e sistemas assentes na web. Também o aumento 
exponencial das capacidades de processamento irão permitir o desenvolvimento de 
canais de interacção com disponibilidade constante. 
 
A dispersão da atenção dos clientes pelos canais disponíveis implicará que os agentes 
envolvidos na distribuição da oferta turística terão de suportar mais canais, e 
consequentemente recorrerem a formas mais criativas para os promover e despertar a 
atenção dos clientes. Os agentes do sector poderão partilhar custos através da 
especialização e colaboração, assim como partilhar dados com parceiros e alianças 
complementares. 
 
A tecnologia digital está a ter impacto em todos os aspectos da distribuição da oferta 
turística, prevendo-se que a sua utilização aumente significativamente na próxima 
década. Mais novas tecnologias estão no horizonte e o número de ligações Internet em 
banda larga aumentarão exponencialmente. Para o turismo, isto representará a 
transacção para uma envolvente em que as reservas e transacções ocorrerão num 
ambiente altamente digitalizado. 
 
A massificação das funcionalidades disponibilizadas através dos canais electrónicos 
permitem virtualmente obter informações e realizar transacções on-line e em tempo 
real, a qualquer momento e em qualquer lugar. Esta quase total acessibilidade irá 
esbater as tradicionais barreiras entre transportes aéreos e terrestres, alojamentos e 
aluguer de viaturas, transacções de moeda e financeiras, catering e entretenimento, 
reservas e confirmações. 
 
A conectividade on-line permitirá relacionamentos mais profundos com os diversos 
serviços auxiliares e complementares que acrescentam valor à experiência de viagem. 
Como resultado desta conectividade, espera-se que as reservas on-line continuem a 
crescer rapidamente. Como o gráfico documenta, a gestão de viagens on-line está a 
ganhar terreno rapidamente, reduzindo drasticamente a proeminência do papel das 
agências tradicionais. 
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Actualmente, a comercialização de produtos turísticos é bastante limitada por restrições 
nos sistemas tecnológicos utilizados para reservas, muitas vezes “ultrapassados” e, regra 
geral, pouco ou nada flexíveis. Estes sistemas limitam bastante as capacidades dos 
fornecedores para rapidamente introduzirem e venderem produtos e serviços inovadores 
ou “compostos”. 
 
Caso não se trate da aquisição de um “pacote” pré-definido, a construção da experiência 
personalizada, tendo em vista a sua aquisição, é uma tarefa entediante, difícil e de 
custos elevados para o cliente. Quando pretende adquirir uma experiência de elevado 
grau de personalização, as suas componentes são diversificadas, tanto em termos de 
características como de potenciais fornecedores. Para isso, julgamos ser necessário 
ultrapassar as actuais limitações dos processos e mecanismos de suporte à venda e 
distribuição de produtos turísticos. 
 
Do ponto de vista do cliente, o processo reveste-se de contornos mais complexos. 
Quando pretende comprar uma experiência composta por ofertas de vários fornecedores 
(alojamento, diferentes transportes, rent-a-car, etc..), o processo de compra e 
sincronização dos diversos componentes, coordenação dos horários  e de outras 
variáveis poderá ser extremamente difícil, monótono, desmotivante e dispendioso. 
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Actualmente, os agentes de viagem podem auxiliar este processo, mas a tendência 
crescente do consumidor pelo self-service e a redução das comissões de serviço poderá 
restringir esta actividade no futuro.  
 
Por outro lado, o canal de distribuição e a forma como o cliente efectua a reserva têm 
impactos consideráveis no valor final do preço pago pelo turista/consumidor. Por 
exemplo, o “fee” de reserva de um quarto feita através de um GDS custa, normalmente, 
cerca de 15% do total da reserva. Muito operadores turísticos, que trabalham 
principalmente com destinos massificados, pagam, ao hoteleiro, apenas entre 50 a 60% 
do preço normal de um quarto em que o seu cliente fica alojado. Também os web-sites 
de comércio de viagens (como o Priceline e Hotwire), compram o inventário dos hotéis 
e utilizam um mark-up que pode chegar aos 33% nos quartos que revendem.  
 
O facto de este modelo de distribuição, via GDS, não conseguir satisfazer as 
necessidades do sector está bem patente nos resultados de um estudo realizado pela 
Forrester Research em 2002, cujos resultados se apresentam no quadro seguinte: 
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“Os GDS são adequados às necessidades do 
negócio?”

Fonte: Forrester Research, 2002

 
 
A opção pelo Canal Directo é financeiramente mais atractiva. Segundo o mesmo estudo 
da Forrester Research, este canal representará em 2006, 59% dos lucros, um aumento 
de 31% em relação a 2001. No entanto, apresenta algumas lacunas estratégicas que não 
farão desta opção uma solução viável a longo prazo, nomeadamente as limitações na 
inter conectividade que resultarão em reservas desintegradas, difíceis de sincronizar que 
não tiram partido das sinergias entre os diversos produtores. 
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Considerando os actuais canais de distribuição, o problema reside no facto de que estas 
alternativas de comercialização da oferta turística não vão ao encontro das necessidades 
dos fornecedores, principalmente em termos de flexibilidade para combinar os seus 
produtos com os produtos dos seus parceiros em qualquer combinação de experiência e 
preço, de acordo com as necessidades do momento e em tempo real. Para viabilizar a 
comercialização de “experiências diferenciadas”, os agentes do sector necessitam de 
optimizar a sua cadeia de distribuição.  
 
O ideal seria uma alternativa que combinasse os pontos fortes do canal Directo com os 
do GDS, e lhe permitisse resolver a falta de flexibilidade de ambas (ver quadro/tabela 
anterior). Daí os novos conceitos de distribuição que estão a surgir. 
 
Estes novos conceitos preconizam que toda a oferta deverá estar disponível de forma 
integrada, acessível, flexível e “inteligente” a partir de uma fonte centralizada. Este 
conceito, genericamente conhecido por “Integrated Direct Connect (IDC)”147, baseia-se 
numa rede que agrega e integra a oferta dos fornecedores e a disponibiliza em todos os 
canais de comercialização. Em termos tecnológicos, assenta em formatos standard da 
Internet.  
 
Para quem procura adquirir experiências com um elevado grau de personalização, os 
canais de venda tradicionais irão certamente dar lugar a um mecanismo de distribuição 
directa integrado.  
 
 

                                                 
147 Forrester Research, Inc, www.forrester.com, 2003 
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C.6.2. Modelo Integrado  
 
Em termos de comportamento de compra de produtos turísticos, identificam-se 
basicamente dois grandes grupos de consumidores: 

- Os que adquirem pacotes pré-configurados; 
- Os que procuram viver experiências com elevado grau de personalização. 

 
Nas próximas décadas, o peso do segundo grupo aumentará significativamente. Para os 
que constituem o primeiro grupo, o mercado tradicional de massas, “campo de 
actuação” das operadoras internacionais e dos GDS, encontrará resposta. Para os que 
procuram experiências personalizadas - economicamente mais interessantes -  será 
necessário desenvolver uma forma de os gerir eficazmente (atraindo-os, transaccionado 
e prestando-lhe serviço de forma relevante), e como vimos anteriormente, a distribuição 
directa apresenta lacunas estratégicas fundamentais. 
 
Pelo anteriormente exposto, a SaeR considera que a cooperação entre os agentes do 
sector deve ser articulada segundo um Modelo Integrado de actuação que permita ao 
consumidor/turista “construir” facilmente experiências complexas, compostas pela 
oferta de diversos fornecedores de produtos turísticos. Nesse sentido, segundo este 
modelo, toda a oferta turística e serviços associados seriam integrados e 
disponibilizados aos consumidores de forma simples e acessível, simplificando-se a sua 
promoção, optimizando os canais de distribuição e possibilitando desenvolver um 
serviço diferenciador. 
 
Na prática, os processos que os fornecedores utilizam para comercializar a sua oferta 
são muito semelhantes num leque muito amplo de fornecedores. Desta forma, a 
promoção e  distribuição da oferta turística pode expandir-se para incluir bilhetes para 
transportes terrestres e aéreos, aluguer de viaturas, reservas em restaurantes, museus ou 
eventos… 
 
Alternativamente, produtos ou serviços associados podem ser agrupados sobre uma 
marca específica de confiança perante o cliente e na retaguarda existir um grupo de 
ofertas conjugadas. Uma constelação de fornecedores utilizando os mesmos processos 
de back-office e front-office, a mesma base de dados de marketing e informação de 
suporte ao cliente e os mesmos fornecedores de tecnologia. Um sistema deste género 
pode oferecer serviços prestados tradicionalmente pelo GDS, por uma agente de viagens 
ou por uma grande cadeia hoteleira. 
 
Um cliente, um comprador ou agente de viagens pode recorrer a um ponto de contacto 
único para reservar todas as necessidades previstas para um determinado evento sem ter 
de repetir informação, contactar vários locais, controlar diversas reservas. O tempo 
poupado não representa apenas uma redução de custos para o fornecedor, mas também 
pode ser utilizado para promover eficientemente serviços e oportunidades adicionais. 
Além da reserva do avião, hotel, cruzeiro, lazer e refeições, o turista/consumidor poderá 
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adquirir equipamento e acessórios necessários para a experiência de viagem específica 
que vai viver. 
 
Estas compras de valor acrescentado apresentadas automaticamente através de ligações 
a diversas bases de dados de fornecedores complementares, irão gerar retorno e 
eficiências e adicionar maior conveniência para a viagem de negócios ou prazer para a 
experiência de lazer. 
 
C.6.2.1. Proposta de Valor do Modelo Integrado 
 
Esse modelo integrado possui diversas vantagens, a diferentes níveis, como a seguir se 
apresenta. 
 
Para o Turista-Consumidor 
 
Para o turista-consumidor, este modelo permite acompanhar as tendências do turismo; 
isto é, clientes que procuram adquirir e viver experiências com elevado grau de 
personalização, nomeadamente através do seguinte: 

• Simplificação do processo de aquisição; 
• Apoio à decisão; 
• Antecipação/pré-visualização de experiência; 
• Fornecimento de conteúdos relevantes; 
• Acesso facilitado; 
• Preços competitivos (rentabilização de sinergias); 
• Oferta abrangente e diversificada; 
• Suporte durante todo a realização da experiência; 
• Sincronização de componentes múltiplas numa única experiência de viagem. 

 
Para o Sector 
 
Para o sector, esta proposta de modelo integrado permite o seguinte: 
 

• Criação de um “ecossistema empresarial” (rede de valor acrescentado) para o 
turismo português potenciando: 

(a) A cooperação dos actores estratégicos, através de alianças e parcerias; 
(b) Opções estratégicas mais claras nomeadamente as de focalização no 
“core business” ; 
(c) A concentração em actividades de maior valor acrescentado, 
nomeadamente na marca, na inovação e na relação com clientes 

• Optimização dos canais de distribuição e minimização do leakage; 
• Potenciação de “personalização massificada” de produtos turísticos; 
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• Colocação de Portugal no “front-end” do “Novo Turismo”, suportando a 
afirmação estratégica fundamental e necessária de captação do turista europeu, 
face a concorrentes tradicionais (ex: Espanha); 

• Potenciação dos factores de dinamização da procura, nomeadamente através de 
dinamização da elaboração de conteúdos para produtos turísticos (“Fábrica de 
Conteúdos”); 

• Contribuição para uma orientação de política integrada “disciplinadora” da 
actuação dos diferentes actores estratégicos; 

• Suporte aos fornecedores na venda de produtos mais complexos; 
• Capacidade para integrar rapidamente na oferta novas componentes, para gerar 

valor atraindo novos segmentos (ou segmentos derivados), aumentando o nível 
de inovação e diferenciação da oferta; 

• Redução custos tirando partido de economias de escala, obtidos pela focalização 
e cooperação; 

• Desenvolvimento da capacidade para inovar e implementar conceitos de forma 
rápida e flexível; 

• Manutenção das vantagens associadas à distribuição directa: 
- Incremento das margens dos fornecedores de produtos turísticos, 

reduzido ou eliminando as comissões de reserva 
- Menor dependência estratégica de intermediários e do Preço e Marcas 
- Maior controlo e minimização da dependência da estratégia de terceiros 

 
Este modelo de cooperação pressupõe que a integração dos agentes do sector se 
processe a três níveis: Estratégica, Funcional e Tecnológica. 
 
C.6.2.2. Integração Estratégica 
 
O sucesso num mercado onde a “experiência” é fundamental só é possível se o negócio 
for sustentado por um modelo flexível e ágil, o que não é tarefa fácil para os agentes do 
sector, muito fragmentados e com grande diversidade de negócios, localizações e 
activos físicos e marcas. 
 
Tendo em consideração o anteriormente exposto, a SaeR propõe que o desenvolvimento 
desse Modelo Integrado seja suportado por plataformas operacionais integradas e 
virtualmente concentradas, que potenciem a cooperação e o valor acrescentado dos 
intervenientes da “constelação” do sector do Turismo português. Estas plataformas 
poderão ir sendo criadas sucessivamente, mas é aconselhável que se baseiem nos novos 
conceitos de IDC - Integrated Distribution Connect, anteriormente apresentados, a 
quando do capítulo de optimização dos canais de distribuição e conhecimento sobre a 
procura.  
 
Esta plataforma operacional permitirá estandardizar as funções de concepção, produção 
e comercialização de produtos turísticos, assentando em tecnologia, processos de 
negócio e estrutura organizativa integrados. Ao mesmo tempo, permitirá uma elevada 
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flexibilidade nos pontos de contacto com os turistas/consumidores, desde a promoção, 
venda e distribuição até aos momentos de realização do serviço. 
 
Esta plataforma permite, ainda suportar um modelo de actuação que integra quatro 
componentes estratégicas: Interacção com o mercado, a gestão da experiência, a 
produção de informação e gestão do conhecimento e a integração da oferta turística e 
dos seus actores estratégicos. 
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Interacção com os clientes 
 
Num único ponto de contacto, disponibilizam-se os conteúdos, facilita-se a escolha, são 
sugeridas alternativas, realizadas sincronizações, eliminadas sobreposições, sugeridos 
elementos adicionais, etc… 
 
Suportado por tecnologia com acesso multimédia (telefone, web, etc.) cujo objectivo é o 
de solucionar imediatamente, por meio de interacção humana ou automatizada, qualquer 
tipo de solicitação dos clientes (consumidores ou agências) 
 
Gestão da Experiência 
 
A integração estratégica dos produtores de oferta turística processa-se segundo 
pressupostos de “personalização massificada”, que consiste na modularização de 
produtos, serviços e conteúdos associados. Cada fornecedor contribui com elementos 
específicos (alojamento, transporte, eventos, actividades, …) que podem ser conjugados 
em diferentes combinações. Desta forma a “experiência” é construída de acordo com os 
requisitos individuais do turista/consumidor. 
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• Recorrendo a “agentes inteligentes” agregadores (intermediários) e que, de 
acordo com diversos critérios (datas, preços, características do consumidor, 
experiências pretendidas) fazem propostas de “pacotes” construídos à medida no 
momento. 

 
Integração de Oferta Turística 
 
A colocação de conteúdos e oferta de produtos turísticos terá de se processar de acordo 
com pressupostos e objectivos estratégicos definidos para o sector. Desta forma, serão 
uniformizadas políticas, critérios e garantida a integridade das marcas no âmbito das 
actividades de promoção e gestão de marcas do “destino Portugal”. Os processos de 
promoção, distribuição e serviço serão “tipificados e sistematizados”, definindo-se e 
assegurando-se níveis de qualidade de serviço. 
 
Os actores estratégicos que alimentam o modelo de distribuição integrado com os seus 
conteúdos são produtores de serviços turísticos e podem ser tanto entidades Públicas 
como Privadas. 
 
A título de exemplo: 

• Públicas 
 - Institutos Públicos (ICEP, Delegações Regionais,…) 
 - Sector Público (Hospitais, Museus, …) 

• Privadas 
 - Oferta Turística (Hotéis, rent-a-car, agências, ….) 
 - Oferta Serviços associados (Telecomunicações, Páginas Amarelas, ...) 

 
Nesta envolvente, as agências de viagem têm uma excelente oportunidade de se 
reposicionarem e aumentarem o seu valor acrescentado, podem assumir um “papel 
duplo”, colocando a sua oferta no modelo de distribuição integrado, como agregadores 
ou consultores e prescritores de produtos turísticos, ou utilizando-o para adquirir 
produtos turísticos num processo de intermediação e agenciamento por parte dos 
clientes. 
 
A integração dinâmica do pacote que constitui a experiência de viagem personalizada 
irá exigir uma compreensão significativa sobre o que poderá ser apelativo ao cliente 
alvo e um processo de marketing criativo em múltiplos canais de distribuição 
interactivos. 
 
A relação dos fornecedores de produtos e serviços turísticos com os seus clientes 
passará pela composição e apresentação dinâmica de experiências de viagens 
personalizadas. Assim, serão propostos ao cliente itinerários completos que este não 
antecipou e que não são facilmente duplicáveis. Serão tão únicos que será difícil 
comparar preços. 
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Esta abordagem permitirá expandir o volume subjacente ao que o turista/consumidor 
cria por si só, e também criar uma oferta que sai da envolvente massificada e orientada 
pelo preço. Este nível de sofisticação de marketing direccionado, exige a constituição 
duma constelação de fornecedores relacionados. 
 
Para dinamizar a procura, a colaboração para partilhar custos e os benefícios da 
informação de clientes, tecnologia interactiva e integração dinâmica da oferta, a 
constelação de alianças terá de ser capaz de criar experiências de viagens únicas – 
personalizadas para clientes e segmentos-alvo. 
 
Também se recorrerá a novas tecnologias para melhorar a eficiência no planeamento, 
reserva e processamento de viagens. É neste âmbito que se enquadram as ligações 
directas com os fornecedores e a integração em tempo real da oferta de vários agentes 
do sector. Incrementos de eficiência resultarão também do aperfeiçoamento da recolha e 
análise de dados que permitam melhorar e conjugar relatórios de controlo, com 
resultados mais precisos e actualizações mais rápidas. 
 
Gestão do Conhecimento 
  
Desenvolvimento de processos e mecanismos para medir o desempenho, incluindo a 
medição de eficiência da comunicação de gestão para os colaboradores de front-office, 
eficiência de gestão no estabelecimento dos níveis de serviço (incluindo os orientados 
para o cliente) e a eficiência dos front-lines na operacionalização dos standards de 
serviço . 
 
Terá de ser implementada uma infra-estrutura de recolha de informação que crie um 
ciclo de aprendizagem incorporando dados em tempo real de todos os pontos de 
contacto com clientes. 
 
O desafio passa por ultrapassar a dificuldade resultante do dados se encontrarem 
restringidos a sistemas dispersos (call centers, centrais de reservas, sistemas próprios, 
pontos de venda e assistência, estudos de satisfação, programas de fidelização, …), 
muitos deles baseados em tecnologias antiquadas e difíceis de integrar. 
 
A organização dos dados é tão crítica como a sua obtenção. Desta forma, propôe-se uma 
solução que não se limite a reflectir uma perspectiva estática do turista/consumidor, mas 
que simplifique a rápida incorporação de novos dados ou de uma nova forma de analisar 
a informação disponível. 
 
Este modelo terá capacidade para monitorar o desempenho ao longo de todo o processo 
de relacionamento, possibilitando a tomada de decisões de negócio. O desempenho e a 
necessidade de recursos será controlada continuamente. 
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Actualmente, os dados críticos de desempenho encontram-se isolados em silos 
operacionais dentro de unidades e negócio e pontos de contacto dispersos, 
impossibilitando uma visão global. Pode demorar dias ou semanas a responder a 
questões simples. Esta infra-estrutura integrada permitirá identificar imediatamente 
unidades ou actividades de negócio (marcas ou propriedades) em subaproveitamento 
facilitando uma resposta e correcção rápida. 
 
Suportará também a eficaz e eficiente afectação de capital e outros recursos, 
possibilitando a responsabilidade e inovação necessária para motivar crescimento e 
rentabilidade. 
 
C.6.2.3. Integração Funcional 
 
A integração estratégica apresentada, é suportada numa integração funcional, que 
pressupõe a integração lógica das actividades promocionais, a comercialização e os 
serviços de suporte e acompanhamento da realização da experiência, incluindo a gestão 
de todo o ciclo de vida dessa experiência. 
 
Os agentes do sector devem começar por definir uma estrutura (modelo de organização) 
global das interacções com os hóspedes, permitindo-lhe prestar experiências 
personalizadas a um conjunto amplo de clientes. Esta estrutura deve incluir uma visão 
nova para a experiência do cliente, baseada no que estes pretendem e esperam em cada 
ponto de contacto, incorporando-lhe características que o excitem e deliciem.  
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Ao longo do seu ciclo de vida, o processo de relacionamento com o turista ocorre numa 
grande variedade de pontos de contacto nos quais é necessário oferecer um serviço 
óptimo e uniforme. Esses pontos de contacto constituem o Local e Momento em que 
ocorre a interacção com o cliente, e em que este espera satisfazer as suas necessidades e 
expectativas  
 
Será necessário um tratamento homogéneo em todos os canais utilizáveis para 
incrementar o valor percebido pelo turista (acções de marketing, gestão de reservas, 
gestão de reclamações...) 
 
Apresenta-se, rapidamente, a cenarização de um caso hipotético ilustrativo das 
potencialidades do modelo proposto:  
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Cenarização de um caso: Da Promoção à conclusão da experiência turística 
 
14 De Fevereiro de 2010, Zurique, Suiça 
Ao assistir a um programa num dos seus canais preferidos, Michael Briner constata que 
em Portugal está localizado um dos raros santuários naturais na Europa onde é possível 
observar algumas espécies de aves. 
 
Adepto confesso do “eco-turismo”, recorre às funcionalidades da televisão interactiva 
para obter informação mais específica, que lhe é apresentada imediatamente incluindo o 
acesso ao site do “Turismo Português”, um dos patrocinadores do programa. 
 
Nesse site é encaminhado automaticamente para a zona das informações que lhe 
interessam na sua língua materna. Acede rapidamente a conteúdos relevantes sobre o 
local onde é possível observar as aves, qual é a melhor altura do ano para o fazer, 
sendo-lhe também fornecida alguma informação geral sobre alternativas de alojamento 
e transportes. 
 
Decide-se então a tentar compatibilizar este seu interesse pessoal com as férias da 
restante família: a sua esposa, professora de história e os seus dois filhos de 9 e 12 anos. 
 
Com este objectivo, faz rapidamente uma pesquisa e o download de alguns folhetos e 
brochuras sobre personagens e locais de interesse histórico-cultural, incluindo um 
pequeno livro em formato digital sobre os descobrimentos (disponível para download 
em várias línguas). Envia esta informação por e-mail para a sua esposa. 
 
Adicionalmente, com o apoio de um “agente inteligente” electrónico (outra 
funcionalidade disponível no site) e após introduzir alguns dados sobre características, 
gostos e preferências dos seus filhos são-lhe apresentadas automaticamente algumas 
hipóteses de entretenimento (praia, desportos náuticos, parques temáticos etc…). Antes 
de abandonar o site é-lhe sugerido que se registe, pois desta forma guardará as pesquisas 
que realizou e não necessitará de repetir a introdução de dados. 
 
17 De Fevereiro de 2010 Aeroporto de Zurique, Suiça 
Depois de na noite anterior ter ficado decidido que as férias da família Briner seriam 
ente ano em Portugal, Michael fica encarregue de fazer os reservas necessárias. 
Aproveita o tempo que espera antes de embarcar para efectuar as reservas.  
 
Utiliza o seu PDA com comunicação em banda larga sem fios para aceder ao site do 
“Turismo Português”. Introduz a sua password e inicia a composição da experiência de 
viagem que pretende. Confrontando-se com algumas dúvidas solicita para falar com um 
agente do centro de contactos do “Turismo Português”, que o contacta imediatamente 
na sua língua. Com a ajuda deste agente Michael compõe a experiência de viagem, 
seleccionando os locais que pretende visitar, os alojamentos, sincroniza transportes, 
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eventos etc. Constatou que custo total do pacote personalizado inicial que construiu é 
superior ao que a família pretendia despender. Solicita alternativas, indicando agora um 
valor máximo que espera gastar.  
 
Automaticamente são-lhe fornecidas duas alternativas: a primeira apresenta alguns 
alojamentos de nível inferior e a segunda, entre outras pequenas alterações, propõe-lhe 
uma modificação do itinerário para aproveitar as componentes de um “pacote” 
fornecido por um agente de viagens. Michael opta pela segunda alternativa e solicita o 
registo das reservas. Entretanto, e como esta alternativa tem um custo total inferior ao 
valor máximo que pretende despender, o agente do centro de contactos com apoio no 
seu sistema de interacção com os clientes propõe-lhe uma visita ao Oceanário de Lisboa 
que tem preços promocionais para uma das tardes livres que a família vai passar em 
Lisboa. O Michael aceita, a reserva é então efectuada e é-lhe enviado para o PDA os 
números de reserva respectivos, a agenda de viagem, mapas, informação sobre os locais 
que vão visitar, links para restaurantes, museus e eventos no seu itinerário. 
 
15 de Julho de 2010, Trasnfer do Aeroporto de Lisboa para o Hotel, Portugal 
Michael recebe uma chamada telefónica do agente do centro de contactos do “Turismo 
Português” que lhe dá as boas vindas e lhe recorda que sempre necessitar de ajuda o 
pode contactar por telefone, por e-mail, utilizando um dos muitos quiosques 
electrónicos ou recorrer a um dos postos de atendimento. O turista agradece e aproveita 
para solicitar informações sobre onde poderá adquirir equipamento de desportos 
náuticos para um dos filhos que se esqueceu. O agente envia-lhe para o seu PDA o link 
para as empresas associadas do “Turismo Português” que fornecem esses tipos de 
produtos. 
 
21 de Julho de 2010, Porto de Sagres, Portugal 
Numa esplanada, enquanto aguardam pelos filhos que irão estar durante toda a tarde a 
participar num curso de vela, Michael e a Esposa aproveitam para se refrescar. Recebe 
um sms enviado pelo “Turismo Português” a promover um pequeno cruzeiro na costa 
portuguesa que se realizaria naquele local durante essa mesma tarde. 
 
Michael recebeu essa promoção direccionada porque o gestor de marketing da empresa 
que realiza os cruzeiros, face à escassez de reservas para essa tarde, utilizou a sua 
conexão com o centro de contactos do “Turismo Português” para contactar os turistas 
que de acordo com a informação disponível na base de dados, se encontravam nessa 
zona, não tinham nenhuma ocupação registada e tinham autorizado a realização de 
contactos promocionais.  
 
Perante esta proposta atractiva (75% de desconto sobre o preço normal) e a sua 
conveniência, Michael registou-se e recebeu no seu PDA informação para chegar ao 
local de embarque, recorrendo ao sistema GPS integrado. 
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25 de Julho de 2010, Aeroporto de Lisboa, Portugal 
Finalizadas as férias em Portugal, a família Briner aguarda pelo embarque no avião que 
os vai transportar para casa. Michael volta a receber uma chamada do agente do centro 
de contactos do “turismo português” que lhe agradece ter optado por Portugal para 
passar as suas férias e deseja-lhe uma boa viagem de regresso. Solicita-lhe também 
autorização para nos próximos dias lhe enviar a si e a cada um dos membros da sua 
família um questionário electrónico para avaliar a qualidade dos serviços utilizados.  
 
Termina indicando-lhe que com a resposta a esse questionário o “turismo português” 
oferecer-lhe-á um vale de desconto caso pretenda passar as próximas férias em Portugal 
ou para oferecer a algum familiar ou amigo. Alternativamente, poderá também receber 
uma lembrança à sua escolha, patrocinada por alguma das empresas associadas do 
“Turismo Português”. 
 
O agente despede-se recordando a Michael que o site do “turismo português” terá 
sempre informação actualizada sobre os temas que interessam à família Briner, 
nomeadamente o Eco-turismo, Turismo Cultura e Desportos Náuticos 
 
 
 
C.6.2.4. Integração Tecnológica 
 
Pretende-se tirar partido da arquitectura web aberta, desenvolvida para permitir fluxos 
comerciais rápidos e económicos, não apenas para os indivíduos, mas também entre 
diferentes agentes do sector do turismo de todas as dimensões. Assim um fornecedor de 
serviços bem capitalizado com uma estratégia sólida para a era digital pode rapidamente 
estabelecer por ele próprios, um nicho de recursos através de acordos e alianças B2B 
on-line. 
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Com este modelo pretende-se também aproveitar as evoluções na conectividade pessoal 
que vão alterar as formas como os turistas/consumidores podem utilizar os serviços dos 
fornecedores de produtos turísticos. 
 
De acordo com dados do IDC, em 2007, cerca de 7 milhões de europeus utilizarão 
dispositivos móveis para efectuar reservas de produtos e serviços turísticos. Os 
telemóveis e comunicações com PDA´s sem fios estão a evoluir para a próxima vaga, 
em que a transmissão em banda larga sem fios através de diversos dispositivos móveis 
será uma realidade. Isto permitirá interacções digitais a partir de qualquer local. Desta 
forma, para contactar os fornecedores de produtos turísticos com o objectivo de fazer ou 
alterar uma reserva, adicionar novos destinos e serviços a uma viagem em progresso, 
não necessitará de retornar ao seu PC ou ligar o portátil em casa ou no escritório. 
 
Dispositivos sem fios portáteis, potentes, pequenos e leves permitirão ao viajante 
pesquisar a Internet, enviar e receber texto, voz e mensagens instantâneas, utilizar GPS 
e serviços de informação sobre destinos e locais a alta velocidade. 
 
Num futuro próximo, estes dispositivos proporcionarão os meios para aceder uma 
grande panóplia de utilizações. Permitirão ao turista/consumidor armazenar volumes de 
informação considerável relacionada com o seu itinerário, tais como números de 
reserva, mapas, endereços, rotas alternativas, guias de restaurantes museus e outros 
eventos, agendas de viagem, etc.… 
 
Publicidade e promoções locais poderão ser também direccionadas para determinados 
utilizadores através destes dispositivos. O fluxo contínuo de dados será importante para 
enriquecer o perfil de dados e preferências do consumidor. 
 
Os consumidores que não vão utilizar estes dispositivos móveis, terão à sua 
disponibilidade quiosques electrónicos, que poderão ser colocados em locais 
estratégicos.  
 
Note-se que os balcões e postos de turismos como atendimento pessoal poderão 
fornecer o mesmo tipo de serviços se dispondo de  funcionalidade semelhantes. 
 
Estes quiosques possibilitarão estender diversas funcionalidades de outros sistemas de 
interacção com consumidores (Internet, call center,…) em locais que atraiam a atenção 
dos visitantes. Poderão funcionar como “mini-agentes”, possibilitando aceder aos 
produtores de oferta turística. Poderão também fornecer informação pública e de 
utilidade geral e actuar como meio de comunicação promocional e de conteúdos 
relevantes. 
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A sua função não beneficiará apenas o visitante durante o seu percurso, mas também os 
passantes ad-hoc, permitindo-lhes pesquisar e efectuar reservas individuais em compras 
por impulso. 
 
Os IVR (Interactive Voice Response) são outra tecnologia digital que assumirá 
relevância no mercado de tecnologia. Em 2008, de acordo com um estudo da Allied 
Business Inc. a tecnologia de voz estará incorporada em mais de 5000 ferramentas, 
aplicações ou plataformas, um aumento significativo comparativamente ás cerca das 
1000 actuais. 
 
No futuro, será fácil aos consumidores utilizarem tecnologia de voz para obter 
determinadas respostas funcionais em PC´s, dispositivos portáteis, televisores e outros 
equipamentos. A capacidade interactiva desta tecnologia poderá constituir um factor 
considerável no âmbito do planeamento da promoção e distribuição de oferta turística, 
eliminando algumas barreiras … 
 
É possível que a curto prazo, a presença da televisão interactiva (iTV) no mercado seja 
suficientemente significativa para, por si só, representar um conjunto de oportunidades 
estratégicas na promoção e distribuição da oferta turística. 
 
São muitas as opiniões de que, para as novas gerações, o apelo desta tecnologia será 
esmagador, dada a sua capacidade para combinar o entretenimento com a gestão de 
informação de marketing. A Televisão interactiva permanecerá como um canal 
complementar à Internet e tudo indica que não irá canibalizar a sua utilização pelos 
consumidores. Em vez disso, proporcionará uma alternativa de acesso viável e 
facilitado. 
 
Dadas as suas características particulares para “envolver o telespectador” em momentos 
de lazer, a iTV poderá constituir um canal poderoso e fundamental para informar, 
promover, transaccionar, atraindo o turista/consumidor. Com o controlo remoto ou com 
mecanismos de reconhecimento de voz, será possível ao consumidor individual aceder a 
informação específica que lhe será apresentada como um anúncio publicitário, 
entretenimento digital ou videojogo. 
 
Esta tecnologia interactiva permitirá aos fornecedores focar com maior nível de precisão 
e eficácia cada consumidor individual. Por outro lado, permitir-lhe-á acesso para 
aprofundar determinados aspectos de interesse e de acordo com as suas necessidades 
específicas.  
 
A extraordinária capacidade deste meio digital para transmitir grandes volumes de 
informação instantaneamente, será um recurso chave a considerar pelos fornecedores de 
oferta turística. As suas funcionalidades representarão um meio poderoso para 
apresentar dinamicamente ofertas de experiências de viagens personalizadas. Uma vez 
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envolvido na experiência, o turista/consumidor customiza a oferta, encaixando serviços 
de forma fácil e “informada”. 
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