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Abstract
This study has calculated relative cost indicators for visitors from important countries of origin of
tourists. We have applied the Country Product Dummy method to information collected over the internet
on 959 packages, and have calculate their relative costs, controlling for their characteristics. Two
indicators were constructed: one for the ground component, encompassing expenses tourists have to
incur once they are in 19 host countries, and one for the global cost, including expenses with
transportation for 13 countries. We take into consideration the non-linearity in the influence of the length
of stay on total cost, by introducing a squared variable for the number of nights. By using the declared
package prices we skip the problem of assigning weights to different components of cost.
Kew words: Cost-competitiveness; package costs; international tourism
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1. Introduction
International demand for tourism has increased steadly over time but competition to attract
international tourist is always strong. Destinations struggle to differentiate their products and to increase
attractiveness, in order to sustain or increase their market share. It is thus important to try to come out
with sound indicators of competitiveness, so that destination authorities can assess their relative
positions and take appropriate measuresto alter the situation.
Although the choice of a touristic destination is a complex decision1, based in many economic
and non-economic factors, cost is definitely one of those defining items2. Therefore, any analysis of
competitivenss must take cost aspects into consideration. Dwyer, Forsyth and Rao (2000), in analyzing
the demand for tourism, pointed out to three sets of determinants of competitiveness: socio-economic
and demographic (population, income, leisure time, education, occupation, etc.); qualitative factors
(image, tourist appeal, destination marketing and promotion, quality of tourist services, etc.); and price
factors, including transport services and the ground content (accommodations, tour services, food and
beverage, entertainment, etc.). Dwyer and Kim (2003) developed a model of destination
competitiveness to compare between countries and between sectors within the tourism industry. They
highlighted three major perspectives to analyze the problem: comparative advantage/cost
competitiveness, mostly emphasized by economists; strategy and management, focusing on firmspecific characteristics; and historical and socio-cultural, each perspective leading to different indicators
of competitiveness. Gooroochurn and Sugiyarto (2005) also pointed to the multiple ways of determining
competitiveness, and ended-up using eight indicators, price being one of them. Enright and Newton
(2005) adopted a similar approach in their study of Asia Pacific. Prideaux (2005) identified five broad
categories of factors affecting tourism flows. Zhang and Jensen (2007) presented an interesting study of
the determinants of tourism flows among countries, emphasizing supply side factors.
Although we realize that competitiveness depends on many other dimensions, this study is
concerned with one sole aspect, that is, the comparative analysis of the costs a tourist from a

1

See Mazanec et al. (2006)
Lim (1997) presents a literature survey on explanatory variables typically included in tourism demand models,
and indicates that the most popular ones are income, relative tourism prices, and transportation costs.

2
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determined country has to incur to visit different countries. The idea is that, given all other attractiveness
factors, a tourist will prefer to visit a country in which his/her expenditure will be lower, for a visit with
exactly the same characteristics. This approach was adopted by Zhang and Jensen (2007), in which
they concentrated on the characteristics of the receiving country. They measured price competitiveness
by the ratio of GDP in PPP3 to GDP by market exchange rate at the destination countries, this variable
representing the local relative price level from the perspective of international currency holders.
However, their control for other supply side conditions and for travel characteristics is limited. Dwyer,
Forsyth and Rao (2000) estimated simple price competitiveness indicators for 19 destinations, using
Australia as the base country. Papatheodorou (2002) regressed holiday package prices on a number of
package characteristics and operator and location scaling factors in his study of Mediterranean resorts.
Mangion, Ramesh and Thea (2005) applied the Almost Ideal Demand System to examine price
competitiveness of holiday destinations.
Haroutunian and Pashardes (2005) applied a hedonic price model to analyze the same aspect
in destinations chosen by British travelers. In this paper we apply a similar approach, but with a broader
perspective, since we deal with multiple origins and destinations. Ticket price is a key element of total
cost, and depends not only on distance, but on the volume of passengers and the degree of competition
among transportation companies in the routes. Therefore international price comparisons with multiple
origins and destinations have to take into account the relative share of ticket price on total package cost.
Therefore, this paper firstly compares ground costs, without considering ticket prices; secondly, it
estimates the total cost for tourists to visit each country. In both cases we control for the characteristics
of the chosen package. For each of the 13 countries of origin, a comparative cost indicator is calculated
for each of the 20 destination countries, including transportation costs and the costs incurred locally.
The paper is organized in 5 sections, including this introduction. In Section 2 we present the
Country Product Dummy method used to calculate the competitiveness indicators. The database is
described in Section 3, which also introduces the variables use to characterize the packages. Section 4
presents and discusses the results for the ground component (4.1) and for the global costs, wich
includes the transportation component (4.2). In Section 5 we highlight the main conclusions of the
paper.
3

Purchasing Power Parity
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2. Methodology
We apply the Country Product Dummy (CPD) method, usually employed to analyze PPP across
countries. It is well documented in Summers (1973), Kravis, Heston and Summers (1975), Selvanathan
and Rao (1994); Heston and Summers (1996) present a critical analysis. The method, with some
modifications, is employed for price comparisons across American statesby the US Bureau of Labor
Statistics, (Moulton, 1995; Kokoski and Moulton, 1999; Kokoski, Moulton and Zieschang, 1999). It was
also applied to estimate cost of living differentials across cities, as in Aten (1999), Aten and Menezes
(2002) and Azzoni, Carmo and Menezes (2003).
We estimate two models to compare international costs of packages: the first is a multilateral
local cost of package index (LCOP), to compare ground costs among countries, without computing air
ticket prices. The second is a multilateral cost for tourist index (COT), to compare total package prices
from each country of origin to different destination countries. In both cases control is made for and
package characteristics. The advantage of constructing multilateral indexes is that the comparison
among countries is not affected by changes in the country of reference.

2.1. The multilateral local cost of package index (LCOP)
Following Selvanathan and Rao (1994), we assume that the price of travel package i to
destination country k depends on the characteristics of the destination country (πk), the specificities of
the travel package (αi), the preferences in the country of origin (θl) and a random component (εik). It is
reasonable to suppose that the relative local cost of package prices among countries is given by: pilk =

πk αi θl εik, or, using natural logarithms,
lnpilk = Xk + Zl + Yi + uik

(1)

where: Xk=ln πk ; Yi =ln αi ; Zl = lnθl e uik=ln εik

The model can be specified and estimated as
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K

K

k =2

k =2

ln pilk = ∑ bk X k + ∑ al Z l + γ iYi + uilk

(2)

Where
ln pilk = natural logarithm of the price of package i to destination k, when the country of origin is
l;
Xk (k = 2... K) is a dummy variable with values Xk = 1 if the package i is to destination country k,
and Xk = 0 otherwise;
Zl (l = 1... L) is a dummy variable with values Zl = 1 if the country of origin is l, and Zl = 0
otherwise;
Yi is a vector of package characteristics, and
uik is a random variable with zero mean and homoskedastic variance
The coefficient b$k associated to Xk is the natural logarithm of the relative price between country
k and the country omitted in the calculation, which becomes the country of reference. Under the model
hypotheses, the exponential of b$k is a consistent estimator of the Local Cost of Package Index (LCOP)
between country k and the country of reference.
2.2 The multilateral Cost for Tourist Index (COT)
In this case we compute a different index for each country of origin, encompassing both the
ground costs and the transportation costs to k countries of destination. We use the same methodology
applied for the estimation of LCOP, including now characteristics for the transportation component of
the packages. Now, the exponential of b$k is a consistent estimator of the relative total cost for tourists.
It represents the relative cost for tourists from a determined country of origin to travel to k different
destinations.
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3. Database
As in Haroutunian and Pashardes (2005), we use data collected from travel agencies advertisements
in July and August of 2006. We have searched for packages in the sites of travel agencies from 14
countries considered as the most important sources of tourists4. We have collected information on the
characteristics of the packages as well as on their prices. Since the focus of the original research was
on Brazil, the choice of destination was made considering its direct competitors, a total of 19 countries.
The list of countries is presented in Table 1, including the number of packages in the sample in each
case. The sample is composed of 959 packages with valid information5. Given the small number of
items in some cases, the number of origins considered in the analysis of different destinations varies.
<< Table 1>>
As far as the package characteristics, the following variables were collected: package type
(single without transport = 1; double without transport = 2; single transport included = 3; double
transport included = 4); hotel type (luxurious = 4; superior = 3; economic = 2; super economic = 1;
without hotel = 0); food and beverage (full board = 3; half board = 2; breakfeast only = 1; no food
included = 0); tours and visits (yes = 1; no = 0); travel insurance (yes = 1; no = 0); car rental (yes = 1; no
= 0); touristic guides (yes = 1; no = 0); other services (yes = 1; no = 0); local transportation, in the case
of more than one city visited (by plane = 2; other means of transportation = 1; none = 0).
Besides those characteristics, information was collected on the city of origin of the package,
since the cost of a package from the US to South Africa, for example, might vary depending on whether
the tourist comes from Seattle or from Miami. We have not dealt with the cost on a daily basis since a
non-linearity is expected: a package for 10 days is not expected to cost twice as much as a package for
5 days6. Instead, we preferred to include the number of days as another package characteristic, and let
the model determine its influence. Prices have all been converted into US Dollars by the following

4

Insufficient number of observations determined the exclusion of Japan.
A total of 1,261 packages were identified but careful analysis lead to the exclusion of some of them. Table A1
in the appendix lists all sites. There is no airline company packages included. It is not clear if some of the
companies operating the site also have face-to-face operations.
6
This problem is present in Mangion, Rameshg and Thea (2005), since they work with 7-day packages. Hwang,
Gretzel and Fesenmaier (2006) show differences in the extent and nature of multicity tourism behavior.
5
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exchange rates: Australian Dollar = 1.31; Canadian Dollar = 1.13; Euro = 0.78; Pound = 0.53; New
Zeland Dollar = 1.61; Rand = 6.88; USD = 1.00
4. Results
We have used OLS to estimate the models described in section 2 For LCOP we have used 346
packages that did not include transport costs; 613 packages included transport costs and were used to
estimate COT.
4.1 Estimating LCOP: the ground component
In this case, data availability allowed for the calculation of competitiveness indicators for 19
countries. In order to identify the final cost for the tourist, controlling for the effect of those
characteristics, we have estimated equation (2). Although the model provides the marginal influence of
each characteristic on the package price, our main concern in this study is with the sign, size and
significance of the coefficient of the dummy variables referring to the countries, for they are indicators of
price competitiveness.
We use the declared price for the package, as available on the travel agency’s web sites.
Another way of establishing LCOP is to consider other indicators of cost of living in the countries, as in
Dwyer, Forsyth and Rao (2000) and Zhang and Jensen (2007). Using general data on prices of items
tourists usually consume and calculate specific PPP for tourists has to face the problem of assigning
weights for the items included. These weights might vary from tourist to tourist, for different package
types (full board versus breakfast only), for different hotel categories, and so on. Another problem is the
recognized factor that prices vary from city to city, so that the package price levels for the same country
depend on the cities visited. The same limitations hold in the case of using internationally published
PPP indicators, with the additional caveat that in this case the basket of goods and services involve
many items not consumed by tourists. By using the published package prices, we are dealing with
prices of items effectively consumed, and their weights are comprised in the package price. In other
words, we are dealing with the concept of expenditure, what makes the packages comparable, once
control is made for their characteristics.
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We start by estimating a base line regression of costs on the destination country dummies,
without any other control variable. The estimated dummy coefficients indicate the cost differentials a
tourist has to face if he/she chooses an average package. In the other regressions we progressively add
package characteristics to observe how the estimated cost differentials are modified. To facilitate
interpretation, we present the regression results in two tables, although estimation was made with both
sets of variables. On Table 2 we present the estimated coefficients for the package characteristics,
hiding the country dummy coefficients; on Table 3 we present the latter, hiding the coefficients for
package characteristics. Column numbers are the same in both tables. Column (1) shows the base line
regression, without controls. The inclusion of controls allows for a better assessment of the importance
of the package characteristics, as well as of the country dummies. Column (2) introduces dummy
variables for country of origin, controlling for the type of tourist. It takes into account that a typical tourist
from a certain country might differ from a typical tourist from other countries in things such as
preferences (adventure, culture, etc.), income, age, etc. Other variables are included cumulatively:
number of nights, type of hotel and inclusion of meals (column 3), local transportation (column 4), tours
and visits (column 5), guides, car rental, insurance and other services (column 6), and city of the travel
agency (column 7).
The statistical significance of the results displayed in Table 2 on the influence of package
characteristics indicate that cost increases with the number of nights, hotel type, inclusion of food, and
inclusion of transportation within the destination country (air and other types). The coefficient for the
variable “number of nights squared” is negative and significant in all columns, indicating that there is a
non-linearity in the increase of costs as the length of stay increases. Ignoring this aspect, as in Mangion,
Rameshg and Thea (2005), might lead to biased results on the influence of other package
characteristics and on the estimated values of the country dummy coefficients. All other package
characteristics proved to be non significant. The absolute values of the estimated coefficients change as
additional control variables are included, but from column (3) on they are quite stable. We have also
included some interaction variables to capture joint effects of characteristics, but with one exception,
they showed to be non significant. It seems that hotel type and food interact in such a way as to lower
package cost, controlling for all the other characteristics. That is, although staying in a luxurios hotel is
more expensive and full board is also more expensive, full board in a luxurious hotel is not as expensive
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as the summed individual effects. Anyway, coefficients for this variable were only significant at 5%, and
just in two columns.
<<Table 2 Ground component regression results – package characteristics>>
In Table 3 we present the estimated coefficients for the country dummies in the same 7
regressions. When all control variables are included in the regression, these relative costs refer to a
package with similar characteristics. Since Brazil is set as the reference country, all dummy coefficients
indicate cost differences in relation to that country. A non-significant coefficient for a country indicates
that there is no statistical difference between the cost for that country and for Brazil.
As for the gross result (column 1), India and South Africa are the countries with the highest
cost, while Indonesia and Argentina are the ones with the lowest cost. After including a control for the
country of origin, India is still among the most expensive, together with Mexico, but South Africa
improves its relative position. This indicates that the gross position of South Africa is related to the type
of tourist it receives. Argentina and Indonesia are in the lowest cost area even after this control,
meaning that they are not affected by the origin of the tourists. In column (3) controls are included also
for the number of nights, hotel category and inclusion of food in the package. The new ranking is
different, as expected. Now South Africa and Australia are the most expensive, and Tunisia and
Indonesia are the cheapest. Considering the results in the last column, it can be seen that the ground
costs of Tunisia and Indonesia are around 40% lower than in Brazil, followed by Argentina, Dominican
Republic, Turkey and Cuba. On the higher side are South Africa, Australia, Jamaica and New Zealand.
<< Table 3 – Ground component – countries’ relative costs>>
We calculated the exponencial of the estimated coefficients for each case and subtracted 1.
This allows for the expression of the relative costs in percentage in relation to the country of reference,
Brazil. Statistical significance is informed by shadowing the cells containing the name of the country. All
results are referred to the Brazilian cost level, which is set as zero. Since the CPD method produces a
transitive indicator, using Brazil as a reference does not influence the ranking of countries in terms of
relative cost results.
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More expensiv e than the
reference country

Table 4 - Summary of results: ground component
SAFR
AUST

NZLD
CHILE
CSTR
ECUA
MEX
PERU
INDIA
THAI
VENZ

Less expensive than
reference country

Reference country = 0 (Brazil)
CUBA
TRKY
DOMR
ARG

TNSA
IDSA

Statistically significant differenc e from the referenc e country

4.2 Estimating COT: comparing whole package costs
The same methodology was applied to packages including ground costs and transport costs.
Since the transportation component is dependent on distante, we ran 13 regressions, one for each
country of origin, with different number of destination countries. Therefore, the number of degrees of
freedom available influences the number of package characteristics included in each regression. In
order to facilitate interpretation, we present the results in two separate tables: Table 5 shows the
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influence of package characteristics, hiding the coefficients of the country dummies; Table 6 shows just
the estimated coefficients for the destination country dummies, hiding the results on package
characteristics.
As the results on Table 5 indicate, the influence of package characteristics is not homogeneous
across country of origin. This is natural, since a significant part of the cost is relative to transportation,
which is dependent on distance. Therefore, the ratio LCOP/COT, for the same destination and for the
same length of stay, varies with country of origin. Although the coefficient for the number of nights is
positive in all but one case, it is only statistically significant for packages with origin in Argentina, France
and Portugal. Hotel type reveals the same pattern, being positive and significant only for packages from
Argentina, Spain, USA, France and Paraguay. Local air transportation is significant and positive for
packages originated in Belgium, Spain, France and Paraguay. Other local transportation was positive
and significant for packages from Belgium. Local tours, which was not significant as a component of the
local cost, appears as positive and significant for packages fom Germany, Spain, France, Italy, and
Paraguay.
<<Table 5 – Regression results for total cost – package characteristics>>
Relative cost indicators are displayed in Table 6. For packages originating in Germany,
Australia is the most expensive destination, around 30% over the cost to visit Brazil, and Argentina
comes second. The coefficients are not significant for Chile, Peru, New Zealand, Venezuela, Mexico,
South Africa, Ecuador, and Costa Rica, indicating that they are within the same price range as Brazil for
German tourists. Turkey, Tunisia, Dominican Republic, Thailand, Jamaica, Indonesia and Cuba, in
decreasing order of distance, are on the cheaper side, with negative and statistically significant
coefficients. Turkey is 63% cheaper to German tourists than Brazil.
Only 13 countries were included in the regression with packages with origin in Belgium. In this
case, Australia is the only country more expensive than Brazil (58%). The coefficient for Argentina is not
statistically significant, meaning that no difference to Brazil can be argued. On the cheaper-than-Brazil
group are, in increasing order of distance, Peru, Indonesia, Venezuela, South Africa, Ecuador, India,
Cuba, Mexico and Thailand. This latter country is half as costly as Brazil for Belgian tourists.
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In the regression for packages originatin in Spain, 18 destinations were included. Chile and
Jamaica presented the largest coefficients, but significant only at 5%. Given Chile’s proximity to Brazil,
and Jamaica’s distance to Spain, these results seem weird. It is true that these countries present a
relatively higher ground cost, as shown in the previous section. But the possibiliy that the controls are
not capturing specific package characteristics in these cases cannot be discarded. They are followed by
Australia, which is 72% more expensive than Brazil for Spaniard tourists, which is followed by New
Zealand (+71%) and Argentina (+46%). South Africa, Costa Rica, Mexico, Cuba and Ecuador are within
the same price range as Brazil. On the less costly side, in increasing distance to Brazil are India (-30%),
Thailand (-55%), Turkey (-55%) and Tunisia (-70%).
Considering packages sold to French tourists, Argentina is the most expensive, 47% over the
cost to Brazil; Chile is next, 37% above. Without significant differences from Brazil there are 8 countries:
Ecuador, Cuba, South Africa, Mexico, Indonesia and India. In the group of least costly countries for
French tourists we have Thailand (-32%), Turkey (-63%), and Tunisia (-74%). In the case of Italy, only
12 countries were included, and the results indicate that Ecuador (+58%), Argentina (+38%) and Chile
(+35%) are more expensive than Brazil. There are no significant differences between Brazil and Peru,
Mexico, Venezuela, Indonesia and Costa Rica. Only India (-21%) and Tunisia (-32%) present lower
costs. No statistically significant differences appeared in the case of British tourists, although the
distribution of the estimated coefficients indicate a similar pattern as for the European countries already
analyzed, with a narrower range of values. A similar situation is found in the case of tourists from
Portugal, for which only South Africa is more expensive (+62%) and only Tunisia is less expensive (62%), with all the others within the same price range as Brazil. Apparently, cost differences for British
and Portuguese tourists are all explained by package characteristics.
Moving to North America, the results indicate that American tourists face higher relative costs in
packages to South Africa (+113%), New Zealand (+99%), Australia (+91%) and India (+86%). There are
no significant differences in packages to all other countries, in comparison to packages to Brazil. The
same situation is found for packages originating in Canada, for which no statistical differences were
found, although in this case the number of observations is too limited for any serious conclusion. The
other results refer to South American origins, which are more important from the Brazilian point of view,
and will not be analyzed in this text.

1685

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho 2008

<< Table 6 – Cost competitiveness indicators>>

In Table 7 we present a summary of the results, in the same format as in Table 4. Statistical
significance is informed by shadowing the cells containing the name of the country. All results are
referred to the Brazilian cost level, which is set as zero. Since the CPD method produces a transitive
indicator, using Brazil as a reference does not influence the ranking of countries in terms of relative cost
results.

<< Table 7 – Summary of results>>
5. Conclusions
This study has calculated relative cost indicators for visitors from the main countries of origin of
tourists. We have applied the Country Product Dummy method to information collected over the internet
on 959 packages. Data gathered included price and other package characteristics, such as number of
nights, hotel category, inclusion of food, etc. The method allowed for the calculation of the relative cost
of packages, controlling for their characteristics.
Two indicators were constructed: one for the ground component, encompassing expenses
tourists have to incurr once they are in the host country, and one for the global cost, including also
expenses with transportation. In the first case, relative cost indicators were calculated for 19 countries.
The results show that, for a package with the same characteristics, the ground costs in Tunisia and
Indonesia are around 40% lower than in Brazil; they are followed by Argentina, Dominican Republic,
Turkey and Cuba. On the highest side are South Africa, Australia, Jamaica and New Zealand. Since we
control for package specificities, these indicators are a good proxy for the internal cost in those
countries.
For the global cost indicator, regressions had to be estimated country by country of destination,
since the transportation cost component is specific in each case. Therefore, we have produced separate
information for 13 countries of origin. The results provide information on what is the cost for a tourist
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from each country of origin to visit different destinations, for a package with similar characteristics. We
have described and analyzed the results for European and North American countries of origin, and have
presented results for some Latin American countries.
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Table 7 - Summary of results: global costs

Germany

Argentina

Belgium

Canada

Chile

Spain

Country of Origin
USA

France

UK

Italy

Paraguay

Portugal

More expensiv e than reference country

NZLD
AUST

AUST
ARG
CHILE

SAFR
SAFR
JAM

PERU
SAFR

CHILE

NZLD

JAM

AUST
INDIA

TRKY
IDSA

DOMR
AUST
NZLD
ECUA
AUST

VENZ

SAFR

IDSA
ECUA
MEX
PERU
DOMR
CUBA

CUBA

VENZ

ARG

CHILE
ECUA
PERU
TRKY

ARG

CHILE

TNSA
CSTR
THAI

CSTR
PERU
NZLD
ECUA

MEX
CUBA
ARG
CHILE

ECUA

PERU
MEX
VENZ

INDIA
THAI
CSTR
PERU
MEX

PERU

CSTR
SAFR
ECUA

CHILE
ARG
SAFR
VENZ
ECUA

CHILE
ARG

Less expensive than reference coun

Reference country = 0 (Brazil)
NZLD
VENZ
MEX
SAFR
ECUA
CSTR
CUBA
INDIA
IDSA
JAM
THAI
DOMR
TNSA
TRKY

SAFR
ARG
PERU
IDSA
VENZ
SAFR
ECUA
INDIA
CUBA
MEX
THAI

CUBA
MEX

ARG

MEX
INDIA
DOMR

CUBA
SAFR
MEX
IDSA
INDIA
THAI

MEX
PERU
INDIA
CSTR
CUBA
TRKY

CSTR
CUBA
IDSA
INDIA

IDSA
VENZ
JAM
CUBA
DOMR
TRKY

TNSA
TRKY
TNSA
THAI

ARG

THAI

TRKY
TRKY
TNSA
TNSA

Statistically significant differences in relation to the cost to the reference country

TNSA
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This study presents some differentiating features as compared to the literature on the topic.
First, we take into consideration the non-linearity in the influence of the length of stay and total cost, by
introducing a squared variable for the number of nights. This is importat to take into consideration that
the growth in package costs does not increase linearly with the number of nights. The significance of the
coefficients for the squared variable indicates that the results of studies that deal with fixed-length
packages might be biased. Second, in calculating the cost of ground component we avoid local cost of
living indicators. Since we use the declared package prices we skip the problem of assigning weights to
different components of cost (hotel, car rental, food, etc.). The share of different items on total tourist
expenditure might vary from tourist to tourist, for different package types (full board versus breakfast
only), for different hotel categories, and from city to city. We thus deal with prices of items effectively
consumed, and their weights are comprised in the package price. Another contribution is the wider
range of countries included in the study, in comparison with other studies reviewed in the literature.
Some managerial implications for different stake-holders involved in the tourism trade can be
derived from these results. The non-linearity in the number of nights indicates that the longer the stay,
the cheaper the daily cost. Since the length of stay depends on the number of attractions offered, one
way to increase competitiveness via price is to develop complementary activities to the main attractions
in each site. Part of this can be in charge of the private sector (more restaurants, hotels, etc.) and part
of the public sector (creating new parks, museums, cultural activities).
Ground costs are also an issue, for part of the competitiveness comes from this factor.
Provision of infrastructure is definitively a positive factor, especially in cases of nature-oriented
attractions located outside the main cities in less developed countries. This aspect is suggested by the
significant importance of local transportation for ground costs. These costs are also influenced by
government’s regulation of tourism activities, involving, but not limited to, taxation. On the
entrepreneurial side, more aggressive price strategies from the hotel industry might be fruitful. Thus,
both the public and private sectors can be involved in increasing ground cost competitiveness.
Another dimension relates to air travel costs. Although we have not dealt with information on
this aspect in this study, it is clear that competition in airline markets tend to reduce prices. This is
typically a public sector issue, and a low-cost one, for deregulating does not require physical
investments. Licensing of routes to international companies to access locations with tourist interest
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within the country could help reducing travel costs. Usually international companies have to fly to gate
cities and their passengers have to connect to local companies to rich the region of interest. This
increases costs, travel time, and discomfort.
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Table 1 - Number of packages located

Chile

Costa Rica

Cuba

Ecuador

India

Indonesia

Jamaica

Mexico

New Zealand

Peru

Puerto Rico

Dominican Rep.

Thailand

Tunisia

Turkey

Venezuela

3
3
7
13
2
1
2
1
8
6
1
8
55

3 11 3
9 30 5
1
3 10 6
1 26 3 11 1
7
4
2
3 11 2
1
4
3
- 24 7
13
- 26 2
- 51 1
1 17 10
45 230 37

2
3
3
5
2
6
3
3
5
2
1
3
38

4
9
2
2
6
4
6
2
2
2
1
40

4
3
4
10
3
1
6
2
3
7
3
5
51

5
7
1
2
1
9
10
6
13
5
2
2
1
64

4
2
4
1
2
5
1
6
1
1
27

1
2
1
1
2
2
9

6
4
6
19
3
1
12
2
9
3
7
6
5
83

1
5
2
4
2
9
1
1
3
28

3
4
11
5
3
4
5
3
4
8
1
1
6
58

1
1
2

2
5
2
1
3
2
2
17

4
6
6
3
1
5
3
8
4
2
2
1
45

3
2
5
7
1
3
1
2
1
5
30

6
4
4
2
5
2
1
5
3
3
1
36

3 72
90
1 48
72
2 89
73
2 61
71
5 63
7 82
38
1 47
1 89
1 64
23 959

Total

Australia

4
2
1
9
3
4
3
4
4
3
2
2
41

Brazil

Argentina

Germany
Argentina
Belgium
Canada
Chile
Spain
US
France
England
Italy
Japan
Paraguay
Portugal
Uruguay
Total

South Africa
Origins

Destinations
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Table 2 - Influence of package characteristics on ground costs
( Regressions include dummies for countr y of destination and for some co untries o f origin)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Constant

4.118
(24.74)**

4.172
(25.91)**

3.919
(20.25)**

3.869
(18.53)**

4.221
(12.20)**

Number of nights

0.244
(11.06)**

0.206
(9.11)**

0.204
(8.80)**

0.195
(6.96)**

0.198
(7.05)**

(N. of nights)

-0.005
(6.67)**

-0.004
(5.40)**

-0.004
(5.34)**

-0.004
(5.15)**

-0.004
(5.15)**

Hotel type

0.184
(4.70)**

0.182
(4.83)**

0.187
(4.96)**

0.207
(5.40)**

0.202
(5.25)**

Food included

0.271
(5.23)**

0.264
(5.28)**

0.252
(4.91)**

0.240
(4.59)**

0.250
(4.73)**

Interaction hotel x food

-0.012
(1.76)

-0.013
(2.06)*

-0.012
(1.93)

-0.012
(1.83)

-0.014
(2.08)*

Local air transportation

0.284
(4.58)**

0.277
(4.48)**

0.283
(4.52)**

0.279
(4.45)**

Other local transportation

0.197
(3.30)**

0.174
(2.78)**

0.160
(2.56)*

0.152
(2.42)*

Transportation airport hotel

0.195
(1.60)

0.208
(1.65)

0.202
(1.60)

Local tours

0.093
(1.26)

-0.181
(1.42)

-0.181
(1.42)

Tourism guide included

0.310
(1.87)

0.309
(1.86)

Interaction local tours x guide

0.005
(0.24)

0.005
(0.25)

Car rental included

0.057
(0.34)

0.049
(0.29)

Insuranc e included

-0.160
(0.99)

-0.161
(1.00)

Other characteristics

0.176
(1.59)

0.180
(1.63)

2

-0.022
(1.28)

City of travel agency
Observations

346

346

346

346

346

R-squared

0.79

0.81

0.82

0.82

0.82

Absolute value o f t statistics in parentheses

* sign ificant at 5%; ** significant at 1%
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Table 3 - Ground costs: country dummy coefficients
( Includes package character istics and dummi es for some co untri es o f origin)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

South Africa

0.713
(3.10)**

0.392
(1.97)*

0.523
(4.13)**

0.500
(4.10)**

0.509
(4.19)**

0.533
(4.38)**

0.526
(4.32)**

Argentina

-0.482
(2.38)*

-0.258
(1.49)

-0.139
(1.26)

-0.157
(1.48)

-0.173
(1.63)

-0.154
(1.47)

-0.162
(1.53)

Australia

0.277
(1.39)

0.471
(2.63)**

0.450
(3.95)**

0.477
(4.37)**

0.488
(4.48)**

0.495
(4.54)**

0.496
(4.55)**

Chile

0.499
(1.87)

0.072
(0.31)

0.326
(2.26)*

0.372
(2.67)**

0.353
(2.54)*

0.354
(2.57)*

0.343
(2.49)*

Costa Rica

0.575
(2.66)**

0.616
(3.36)**

0.355
(3.06)**

0.315
(2.82)**

0.338
(3.03)**

0.341
(3.00)**

0.338
(2.98)**

Cuba

0.525
(1.97)*

0.502
(2.22)*

-0.120
(0.83)

-0.132
(0.95)

-0.093
(0.67)

-0.077
(0.55)

-0.077
(0.55)

Ecuador

0.371
(1.88)

0.180
(1.06)

0.345
(3.22)**

0.329
(3.16)**

0.335
(3.18)**

0.315
(3.00)**

0.304
(2.89)**

India

0.753
(4.05)**

0.657
(3.95)**

0.101
(0.93)

0.096
(0.92)

0.095
(0.91)

0.103
(0.99)

0.108
(1.04)

Indonesia

-0.617
(2.32)*

-0.305
(1.31)

-0.556
(3.83)**

-0.522
(3.74)**

-0.514
(3.65)**

-0.527
(3.75)**

-0.534
(3.80)**

Jamaic a

0.077
(0.13)

0.073
(0.15)

0.248
(0.83)

0.305
(1.07)

0.324
(1.14)

0.488
(1.69)

0.482
(1.67)

Mex ico

0.259
(1.33)

0.673
(4.03)**

0.284
(2.54)*

0.200
(1.84)

0.246
(2.22)*

0.260
(2.33)*

0.256
(2.30)*

New Zealand

0.044
(0.21)

0.271
(1.46)

0.329
(2.78)**

0.337
(2.96)**

0.379
(3.20)**

0.414
(3.46)**

0.410
(3.44)**

Peru

0.379
(1.99)*

0.428
(2.63)**

0.287
(2.78)**

0.151
(1.47)

0.136
(1.33)

0.149
(1.46)

0.142
(1.39)

Dominican Republic

-0.026
(0.07)

0.507
(1.59)

-0.297
(1.47)

-0.166
(0.85)

-0.133
(0.69)

-0.124
(0.64)

-0.122
(0.63)

Thailand

0.265
(1.15)

0.274
(1.36)

0.087
(0.69)

0.023
(0.19)

0.032
(0.27)

0.071
(0.58)

0.066
(0.54)

Tunisia

-0.095
(0.25)

-0.174
(0.55)

-0.601
(3.04)**

-0.563
(2.96)**

-0.541
(2.86)**

-0.519
(2.76)**

-0.519
(2.76)**

Turkey

0.567
(2.46)*

0.543
(2.72)**

0.004
(0.03)

-0.110
(0.89)

-0.096
(0.77)

-0.090
(0.73)

-0.089
(0.73)

Venezuela

-0.110
(0.41)

-0.069
(0.31)

0.065
(0.46)

-0.011
(0.08)

0.029
(0.21)

0.063
(0.45)

0.055
(0.39)

Observ ations

346

346

346

346

346

346

346

R-squared

0.17

0.45

0.79

0.81

0.82

0.82

0.82

Absolute value o f t statistics in parentheses

* significant at 5%; ** significant at 1%
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Table 5 - Influences of package characteristics on total cost (local + transportation)
(Regressions include dummy variables f or some countries of origin and for all destination countries)
Country of Origin
Germany Argentina
Constant

Belgium

Canada

Chile

Spain

USA

France

UK

Italy

Paraguay Portugual Uruguay

7.901
(13.13)**

5.337
(20.19)**

7.940
(15.60)**

7.002
(14.26)**

4.237
(5.29)**

5.401
(8.07)**

5.381
(9.29)**

7.467
(26.13)**

7.441
(26.56)**

6.892
(12.31)**

5.704
(29.80)**

6.289
(12.02)**

5.061
(6.44)**

Number of nights

-0.083
(0.84)

0.054
(2.14)*

0.068
(1.12)

0.023
(0.69)

0.343
(1.73)

0.167
(1.46)

-0.010
(0.12)

0.077
(6.90)**

0.023
(1.31)

0.044
(0.58)

0.087
(1.24)

0.337
(2.31)*

0.247
(1.97)

(N. of nights)2

-0.001
(1.00)

-0.016
(1.25)

-0.005
(0.96)

0.001
(0.46)

0.000
(0.18)

-0.005
(0.86)

-0.010
(1.41)

-0.008
(1.11)

Hotel type

0.058
(1.70)

0.251
(3.59)**

-0.033
(1.04)

0.173
(2.05)

0.222
(4.33)**

0.487
(6.06)**

-0.141
(2.14)*

0.108
(1.09)

0.062
(1.30)

0.195
(3.71)**

0.078
(1.35)

0.012
(0.09)

Food included

0.173
(1.71)

0.128
(1.36)

0.001
(0.01)

0.108
(0.35)

-0.034
(0.21)

0.026
(0.34)

0.020
(0.52)

0.036
(0.42)

-0.056
(0.52)

0.024
(0.68)

-0.028
(0.42)

0.040
(0.22)

Interaction hotel x food

-0.004
(0.36)

-0.007
(0.46)

-0.003
(0.04)

0.000
(0.02)

Local air transportation

-0.002
(0.03)

0.215
(1.15)

0.326
(2.43)*

Local other transportation

0.068
(1.08)

0.005
(0.04)

0.193
(1.93)

Transportation airport hotel

0.183
(0.75)

Local tours

1.023
(2.14)*

Tourism guide included

-2.017
(1.83)

Interaction local tours x guide

0.163
(1.66)

-0.001
(0.40)

0.396
(1.27)

-0.182
(4.44)**

0.339
(1.34)

0.007
(0.03)

0.418
(4.68)**

0.002
(0.24)
0.210
(4.03)**
0.025
(0.16)

0.303
(1.83)

-0.074
(1.08)

0.000
(.)

0.180
(2.23)*

-0.145
(1.73)

0.012
(0.21)

0.316
(1.38)

0.106
(1.38)

-0.971
(1.77)
0.435
(2.93)**

0.411
(3.43)**

0.627
(2.64)*

0.318
(0.92)

0.129
(0.39)

-0.282
(2.19)*

-0.320
(0.71)

-0.034
(0.49)

-0.008
(0.21)

Insurance included

0.321
(1.73)

Car rental included

0.610
(2.20)*

Other characteristics

0.267
(5.19)**

0.013
(0.05)
0.197
(0.79)

0.024
(0.70)
-0.261
(1.77)

0.022
(0.38)
-0.616
(2.41)*

0.861
(3.06)**

City of the travel agency

-0.011
(2.31)*

Number of Observations
R-squared

81
0.95

Absolute value of t statisti cs i n parentheses

46
0.82

33
0.99

12
0.92

47
0.97

* significant at 5% ; ** sign ificant at 1%

-0.012
(2.03)*

0.061
(4.10)**

-0.007
(1.50)

83
0.95

45
0.89

65
0.94

-0.000
(0.11)
25
0.90

87
0.88

52
0.94

88
0.68

40
0.71
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Table 6 - Destination-country dummy coefficients
(Regression s incl ude all package ch aracteristics shown in Tabl e 5, and orig in-cou ntry dummi es)

Country of Origin
Germany Argentina

Belgium

Canada

Chile

Spain

USA

France

UK

Italy
6.892
(12.31)**

Paraguay Portugual Uruguay

7.901
(13.13)**

5.337
(20.19)**

7.940
(15.60)**

7.002
(14.26)**

4.237
(5.29)**

5.401
(8.07)**

5.381
(9.29)**

7.467
(26.13)**

7.441
(26.56)**

South Africa

-0.119
(1.21)

0.697
(2.20)*

-0.372
(5.23)**

-0.060
(0.22)

0.747
(3.16)**

0.050
(0.31)

0.760
(2.16)*

-0.093
(0.89)

0.215
(1.22)

Argentina

0.252
(2.51)*

-0.126
(1.82)

-0.543
(3.33)**

0.381
(2.34)*

-0.034
(0.11)

0.388
(3.60)**

0.225
(1.24)

0.320
(4.04)**

0.048
(0.57)

Australia

0.261
(2.27)*

0.460
(6.30)**

1.060
(3.84)**

0.547
(2.86)**

0.649
(2.68)*

Chile

0.117
(1.14)

0.681
(2.35)*

0.401
(1.60)

0.315
(2.28)*

0.228
(1.58)

0.302
(3.55)**

0.144
(1.31)

Costa Rica

-0.173
(1.45)

0.105
(0.59)

0.025
(0.10)

0.158
(1.27)

-0.137
(0.82)

-0.123
(0.99)

Cuba

-0.417
(4.27)**

-0.044
(0.38)

-0.305
(2.03)

-0.130
(0.87)

Ecuador

Constant

6.289
(12.02)**

5.061
(6.44)**

0.479
(2.02)*

0.994
(2.22)*
-0.072
(0.32)

-0.000
(0.00)

0.208
(0.89)

-0.005
(0.04)

-0.142
(1.48)

-0.452
(5.76)**

0.372
(2.57)*

0.029
(0.11)

0.383
(1.69)

-0.003
(0.02)

0.056
(0.29)

0.455
(4.84)**

0.313
(1.60)

India

-0.421
(4.29)**

-0.477
(2.57)*

-0.349
(2.78)**

0.620
(2.36)*

-0.201
(1.85)

-0.056
(0.34)

-0.237
(2.45)*

0.221
(0.93)

Indonesia

-0.456
(5.10)**

-0.319
(4.28)**

0.444
(2.28)*

-0.281
(1.47)

-0.022
(0.07)

Jamaica

-0.456
(2.47)*

Mexico

-0.108
(1.36)

New Zealand

-0.031
(0.18)

Peru

0.018
(0.17)
-0.731
(4.54)**

Thailand

-0.583
(7.10)**

Tunisia

0.592
(3.56)**

-0.671
(9.81)**

-0.219
(3.57)**

0.728
(2.59)*

0.619
(2.31)*

0.296
(0.96)

-0.124
(0.93)

-0.195
(0.59)

1.318
(4.54)**

0.535
(2.69)**

0.688
(3.04)**

0.284
(1.40)

0.248
(1.47)

0.309
(1.37)

0.272
(0.82)

-0.374
(1.83)

-0.095
(1.22)

-0.028
(0.18)

0.082
(1.04)

0.033
(0.31)

-0.033
(0.26)

0.124
(1.61)

-0.605
(4.11)**

0.008
(0.04)

-0.386
(3.48)**

-0.758
(7.64)**

-0.616
(2.09)

-1.176
(7.84)**

0.106
(0.32)

-1.328
(10.25)**

Turkey

-0.990
(9.74)**

-0.521
(2.07)

-0.914
(4.57)**

0.309
(1.20)

-0.984
(5.53)**

Venezuela

-0.079
(0.73)
81
0.95

-0.335
(4.71)**
46
0.82

33
0.99

0.636
(1.46)
0.104
(0.51)

12
0.92

47
0.97

83
0.95

0.369
(3.01)**

0.379
(3.98)**

0.573
(4.26)**

-0.715
(2.46)

Number of Observations
R-squared

-0.707
(11.25)**

-0.114
(1.07)

45
0.89

65
0.94

0.384
(1.60)

0.059
(0.30)

-0.605
(6.47)**

Dominican Republic

0.271
(1.67)

5.704
(29.80)**

-0.124
(0.48)
0.759
(1.99)

-0.078
(0.33)

1.014
(2.42)*

0.019
(0.13)

0.741
(2.87)**

0.048
(0.14)

1.350
(2.43)*

-0.130
(0.50)

0.817
(2.46)*

0.071
(0.30)
-0.480
(2.59)*

-0.953
(5.52)**

-0.387
(1.80)

-0.344
(1.87)

0.194
(1.01)

0.071
(0.72)

25
0.90

87
0.88

0.451
(3.05)**
(0.86)
52
0.94
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Resumo:
O objetivo desse artigo é destacar o projeto urbano como um instrumento potencial de
revitalização do espaço público em cidades de pequeno porte. Dois estudos de caso são
tomados como exemplo: as cidades de Bicas e Mar de Espanha, localizadas na Zona da Mata
do estado brasileiro de Minas Gerais. Com aspecto predominantemente rural, as cidades
dispõem de atrativos importantes para alavancar o turismo, como igrejas do século XIX,
estações de trem desativadas, áreas verdes e beira-rio de interesse ambiental e, sobretudo, uma
vida cotidiana típica de cidades do interior. A identificação dessas áreas passíveis de intervenção
urbana constitui o principal mote do artigo. A partir do destaque de aspectos relevantes da
história do lugar, podemos perceber a riqueza a ser explorada em espaços de cidades menos
conhecidas do que as que pertencem ao período colonial mineiro, seja para a dinamização dos
serviços voltados para o turismo, seja para usufruto da população local. Desta forma, é
importante analisar os instrumentos urbanísticos, os projetos para uso do espaço público e as
demandas locais para avaliarmos o efeito de projetos de intervenção em áreas singulares da
região, que devem preservar sempre o caráter mais essencial dos lugares através de
instrumentos que sejam utilizados para valorizar o que as cidades têm de interesse urbano e
nunca para pôr em risco o patrimônio histórico, ambiental e cultural existentes.
Palavras-chave: Projeto Urbano; Paisagem Urbana; Turismo Rural.
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1 – Introdução
O turismo é uma atividade sócio-econômica de grande importância em vários países,
arrecadando verbas, fomentando a economia e cultura local e transformando cenários e
paisagens em recordações e memória de quem viaja. Para além dessas funções paradoxais, ora
de grande carga econômica ou extremamente pitoresca, o turismo vem sendo estudado como
fenômeno de massa, atraindo pesquisadores de vários campos e gerando um sem número de
projetos urbanísticos e arquitetônicos de forma a criar infra-estrutura necessária às atividades
desse setor em lugares não preparados para o grande fluxo de pessoas, ou mesmo, como se as
próprias intervenções fossem a atração para o turismo propriamente.
No Brasil, a mentalidade sobre turismo tem mudado. Hoje, devido a grande
profissionalização do setor, há mais investimentos por parte do poder público e cresce a
importância de um turismo organizado para que a atividade seja realmente promissora. Em
grande parte, o fenômeno apontado acima se realiza no Brasil ainda voltado para a criação de
infra-estrutura, mas alguns projetos arquitetônicos vêm sendo elaborados ou mesmo realizados
a partir dos anos 1990, quando Barcelona se tornou referência mundial de investimento no
urbano através de intervenções nos espaços públicos, sobretudo (Portas, 1996). Assim, o Rio de
Janeiro procura criar a sua “cidade da música”, com o projeto do escritório francês de
Portzamparc ou o museu de Siza Vieira em Porto Alegre, para falar de expoentes internacionais
com obras pioneiras na América do Sul, além de projetos de museus de Oscar Niemeyer em
Niterói e Curitiba, que já atraem inúmeros visitantes.
Na união exponencial do turismo com a cultura, as cidades vêm se tornando um dos
mais expressivos fenômenos das sociedades pós-industriais, tornando-se locais da prática social
contemporânea, onde estão as maiores e melhores ofertas de empregos e de geração de renda.
Minas Gerais, estado reconhecido por suas inúmeras cidades da época de exploração
do ouro e pedras preciosas nos séculos 17 e 18, tem hoje valorizado o trajeto conhecido como
“Estrada Real”, caminho que refaz o circuito original que perpassa as cidades da época da
exploração e oferece atrativos regionais cultivados ao longo do tempo, como a culinária e a
hospitalidade características da região.
As cidades escolhidas para esse artigo como estudos de caso estão indiretamente
relacionadas com esse percurso da Estrada Real, mas têm atrativos que vêm sendo valorizados
para o turismo e numa relação de causa-efeito, recebe atenção para a formulação de propostas
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de interesse urbanístico. Metodologicamente, é a oportunidade também de reunir uma escassa e
dispersa bibliografia sobre essa região, articulando a história geral com a história urbana,
permitindo bases mais seguras para o desenvolvimento de projetos de intervenção a partir do
conhecimento das práticas e hábitos locais.
O Circuito Turístico foi criado como meio para se estruturar melhor a atividade turística
municipal e regional, para atrair mais turistas a determinada região e estimular sua permanência
ali por um tempo maior e, conseqüentemente, aumentar o movimento do comércio e dos
serviços turísticos. Percebeu-se que a proximidade entre determinados municípios, a despeito de
suas afinidades ou diferenças, significava novas possibilidades em relação ao desenvolvimento
turístico.
Viu-se também que, por meio do associativismo firmado, os respectivos atrativos,
equipamentos e serviços turísticos se complementariam e enriqueceriam a oferta turística
regional, com expressivos ganhos para os turistas e as comunidades envolvidas. Para os
turistas, as visitas se tornariam mais diversificadas e atraentes. Para as comunidades, haveria
novas possibilidades em relação a trabalho e renda, com reflexos positivos na qualidade de vida.
Diversas regiões de Minas apostaram nessa estratégia e se mostram muito empenhadas
no alcance desses objetivos. Mediante o associativismo, buscam superar as dificuldades e
vislumbram novos horizontes, atentando-se para todos os aspectos que representam
oportunidades. Esta política de regionalização do turismo em Minas Gerais é realizada pela Secretaria
de Estado do Turismo – SETUR/MG que dividiu os municípios com potencial turístico em vários circuitos.
Estes circuitos são formados pela aglutinação de municípios que apresentam, por exemplo características
culturais semelhantes.
A Associação do Circuito Turístico Recanto dos Barões, denominada ARBtur para efeitos publicitários e mercadológicos, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e com autonomia
administrativa e financeira. No entanto, nota-se a necessidade de uma integração entre os municípios
que fazem parte do Circuito Turístico, visando à consolidação da política de regionalização criada pelo
Ministério do Turismo bem como a divulgação do circuito para a população local. Alguns dos objetivos do
Estatuto da ARBtur são, em consonância com o Projeto da Secretaria de Estado do Turismo de Minas
Gerais, voltados para: viabilizar a gestão de um Circuito Turístico na região, buscando o Turismo
Sustentável; eleger convênios com órgãos governamentais, empresas privadas e outros, para
desenvolver projetos de interesse dos municípios pertencentes ao Circuito; apoiar as empresas de lazer
existentes nesses municípios e a criação de novas; promover serviços de capacitação e treinamento de
recursos humanos locais, na área de turismo, buscando a mão-de-obra qualificada; promover trabalhos,
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mostras e exposições de diferentes manifestações artísticas, culturais no âmbito do Circuito; promover e
valorizar a imagem da região, como destino turístico, entre outros.

Outro dado significativo sobre o incentivo turístico na região é o turismo religioso, que
movimenta anualmente no Brasil, segundo dados obtidos da Fundação Instituto de Pesquisas de
São Paulo, FIPE, cerca de 15 milhões de pessoas.
Para conseguir apenas tocar por segundos a corda presa à berlinda de Nossa Senhora
de Nazaré, uma multidão, por exemplo, de mais de dois milhões de pessoas se agrupa, por
horas, nas cerimônias que compõem a famosa festa do Círio de Nazaré, em Belém do Pará.
Como conseqüência direta desta festa, o Pará, estado do extremo Norte, está hoje classificado
como o sétimo destino turístico do país.
No extremo sul, Nova Trena, pequena cidade do interior de Santa Catarina, recebe por
ano 250 mil devotos de sua mais importante personagem – Madre Paulina.O Estado do Ceará,
por sua vez, somente nos meses de março, atrai 7,25% de todo o movimento turístico católico
brasileiro. Ao todo, são 1,8 milhões de pessoas que rumam para Juazeiro do Norte atraídos
pelas comemorações do dia 24, aniversário do Padre Cícero e pela Romaria que acontece no
dia 2 de novembro.
Em outubro, um rebanho bem maior, composto por sete milhões de fiéis, tem destino
certo: Aparecida do Norte, SP.Como resultado de uma avaliação prévia do potencial turístico e
da infra-estrutura existentes, mais de 50 destinos religiosos foram selecionados, de norte a sul,
por meio de uma pareceria da Embratur com a Arquidiocese da cidade do Rio de Janeiro.
(Disponível: www.roteirobrasil.jor.br/Acesso: 24 de julho de 2006)
Desta forma, na união de fatores de atração do turismo estão também os interesses da
população, que quer dinamizar o comércio local, ver sua renda aumentada, mas também se
preocupam com a degradação do meio ambiente e a perda da qualidade de vida, principalmente
para o bucolismo e para as relações consolidadas de vizinhança, aspectos mais atingidos pelo
fomento do turismo. Na difícil equação entre crescer e não perder as características de interior
típico regional mineiro, Bicas e Mar de Espanha elaboram estratégias de valorização de sua
cultura e de projetos urbanos para atender a uma demanda que parece não ter como ser freada.
2 – A região da Zona da Mata Mineira - Bicas
A história da cidade de Bicas acompanha a trajetória das cidades da Zona da Mata de Minas Gerais. As terras dessa região, apesar de
muito férteis, não interessavam aos colonizadores por dois motivos. Primeiramente, a febre do ouro não deixava espaço para se interessar
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em atividades senão a exploração mineral, e, em segundo, ao Governo Metropolitano interessava preservar intacta a mata, como uma
espécie de barreira natural ao contrabando e extravio do ouro.

Toda essa região foi considerada “área proibida” até final do século XVIII, quando houve
a decadência da exploração de metais preciosos e o então interesse de exploração dessas
terras; pois era momento de procurar outras riquezas em áreas ainda não exploradas.
Na segunda metade do século XIX, já predominavam aí as atividades agrícolas,
sobretudo a cafeeira, o que favoreceu a ocupação dessa região, que recebem um grande
número de pessoas vindas da mineração.
O maior desenvolvimento coube a localidade das Taboas7, que evoluiu rapidamente
como ponto de convergência de atividades agrícolas e comerciais. Tal desenvolvimento se
acelerou com a chegada, em 1879, dos trilhos da ferrovia União Mineira, que em 1898 foi
adquirida pela Leopoldina Railway8.
O ciclo do café foi um dos principais motivos para a construção da ferrovia, pois era
necessário escoar rapidamente a produção dos cafeicultores para os grandes centros. Até essa
época, o transporte era todo feito em lombos de burros e cavalos, e seus condutores eram os
tropeiros. Por conta disso, em vários pontos da região foram sendo construídos ranchos para
abrigar esses homens durante a noite. A estalagem mais conhecida foi o “Rancho das Bicas”
que ficava na raiz da serra, e, por isso a região ficou conhecida como Serra das Bicas9.
Em 1880, foram construídas as oficinas ferroviárias, que eram pioneiras na preparação
da mão-de-obra e vieram a concretizar o progresso. Além da mão-de-obra aproveitada entre os
habitantes da região, outros vieram de localidades vizinhas à procura de emprego e ali se
instalaram com suas famílias. Assim, com o ciclo do Café, a região viu desenvolver o comércio,
indústria e grande número de construções.

7

“O distrito de Bicas era, em seus primórdios, conhecido pelos nomes de Povoado das Taboas e depois
Arraial das Taboas, nomes esses dados porque no solo onde se formou a povoação existiam grandes
charcos cobertos por taboas, plantas que se desenvolvem nos brejos.” (Dore & Veiga, 1993, p.6).
8
A ferrovia União Mineira conheceu diversas crises financeiras, que culminaram com a transferência do
seu controle acionário para os credores britânicos. Para esse fim foi criada em Londres a The Leopoldina
Railway Company Ltda., que assumiu a operação da ferrovia a partir de 1898.(Disponível em:
<http://www..wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Leopoldina> Acesso: 03 julho.2006 ).
9
Joaquim José Teixeira tinha na raiz da Serra um rancho coberto por folhas de palmito que formavam
bicas em épocas de chuva. Quando os tropeiros queriam se referir a esse rancho, diziam “Rancho das
Bicas”, assim como quando queriam se referir a serra, diziam Serra das Bicas. Mais tarde o município
passa a se chamar somente Bicas. (Romão, Camargo & Acácio, 1996, p.38)
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Em 1881, uma visita ilustre: Dom Pedro II anda no trem da Estrada de Ferro União
Mineira e passa por Bicas10.
Em 19 de setembro de 1890, a então Serra de Bicas, já conhecida somente como Bicas, é elevada a categoria de distrito, ou seja, base de
organização administrativa, onde, inicialmente, o distrito tinha por finalidade os serviços de política ou de fiscalização (Farhat, 1991, p.176).
e incorporada ao município de Mar de Espanha. Pouco depois, neste mesmo ano, passou a integrar o município de Guarará.

Em 24 de novembro de 1921 foi elevada à freguesia ou paróquia, permanecendo assim
até 7 de setembro de 1923, quando foi elevada a município11. A criação do município de Bicas
coincide com a famosa “crise dos anos 20”, um período marcado por eleições competitivas e
conflitos entre os setores agrário e industrial. O deslocamento da agricultura cafeeira para o
estado de São Paulo deu inicio a decadência dos barões de café da Zona da Mata. Um de seus
sinais foi o esvaziamento progressivo dos comboios ferroviários de café da Estrada de Ferro
Leopoldina. A partir daí, muitos proprietários de terra voltaram-se para a pecuária leiteira e a
agricultura de subsistência, pois o café tinha esgotado a terra.
No caso de Bicas, o centro comercial criado na época da produção cafeeira continuou a
ser ponto de referência para os municípios vizinhos, ao mesmo tempo em que se iniciava a
exploração mineral e algumas indústrias de bens não duráveis, como calçados, cresciam.
Em 15 de novembro de 1927, Bicas foi elevada à categoria de cidade12. Ainda neste
mesmo ano, graças à iniciativa de Alberto Bertelli, que residia na cidade, foi criada a primeira
10

-"(...) 5 ½ Acordei. Vou ler. Saio às 7h. Caminho conhecido até Serraria. Cheguei às 8 ¾ a Juiz de
Fora. A cidade tem aumentado muito. Bela avenida com bonitas casas que devem arborizar. Almocei
numa destas que é do barão de Cataguazes. Partida do trem às 11h 10'. Nada de novo até Serraria. Aí
entramos no trem da estrada de ferro da União Mineira. Percorremos 84km até o arraial - vila ainda não
instalada de S. João de Nepomuceno. A estrada para subir parte da serra do Macuco tem 2 ziguezagues
com plataformas. Tem 7 estações pequenas porém bem construídas conforme a aparência. Vista muito
bela assim como mato viçoso de Bicas para diante. Descobre-se amplo vale fechado por altas montanhas,
e perto de S. João avista-se a alta serra do descoberto de contorno original. Grande número de
quilômetros a começar da Serraria passa a estrada por fazendas de café muito bem plantadas e algumas
com casas feitas com bom gosto. Há interrupção de terras tão boas para voltarem estas. Vim conversando
com o engenheiro Betim cuja direção inteligente e ativa revela-se no modo porque a estrada foi
construída e tendo trilhos de aço, e com o desembargador Pedro de Alcântara Cerqueira Leite a cuja
influência se deve sobretudo a estrada que é de bitola de um metro (...)". (Trecho do Diário de Dom Pedro
II vol.25, 27 de abril de 1881, copiado de José Carlos Barroso). Disponível:
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/ efl_mg_tresrios_caratinga/bicas.htm> Acesso: 29 junho 2006.
11
“Circunscrição administrativa autônoma do estado, governada por um prefeito e uma câmara de
vereadores...” (Holanda, 1999, p.1381).
12
“A investidura de cidade também não era automática á transformação em sede de município. Pela lei n°
23, de 24 de maio de 1892 foram elevadas a cidade “todas as vilas e sedes de comarcas”. Já na lei n° 893,
de 10 de setembro de 1925, determinou que “ficavam elevadas á categoria de cidade as vilas em que se
instalarem termos judiciários”. Este dispositivo trouxe grande confusão, até que, em 1938, acompanhando
as determinações federais (decreto-lei n° 311, de 2 de março) o Governo do Estado baixou o decreto-lei
n° 88 a 30 do mesmo mês, transformando as sedes de todos os municípios criados em cidades. Como
Bicas teve seu Termo Judiciário instalado em 15 de novembro de 1927, pode-se considerar, a partir daí,
sua transformação em cidade” (Romão, Camargo & Acácio, 1996, p.58).
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linha de ônibus ligando a cidade ao pólo regional, Juiz de Fora. Antes disso só se chegava ou se
saía da cidade por trem, em viagens cansativas e demoradas. O ônibus construído para fazer a
linha Bicas/Juiz de Fora era bastante rudimentar, com uma carroceria aberta, montada em
chassi de caminhão, mas ainda assim começou a rodar. Depois disso, ainda por um período, as
viagens não se tornaram muito fáceis, mas a iniciativa teve o grande mérito de inaugurar o
transporte coletivo rodoviário no município.
Mesmo com tudo isso, as viagens ainda eram feitas pelos trens que passavam na cidade
que a ligava aos municípios vizinhos. Em 1950, a Leopoldina Railway, foi racionalizada pelo
governo Dutra e, em 1957, foi incorporada à Rede Ferroviária Federal.
Durante a década de 60, a crescente decadência do café fez com que a cidade
sustentasse sua economia na intensificação da criação de gado leiteiro, indústrias de bens não
duráveis e atividades comerciais. Em 1957, a Estrada de Ferro Leopoldina foi incorporada a
Rede Ferroviária Federal que praticamente a desativou. Com a intensificação da crise em que
ela enfrentava, já na década de 60, foram desativadas 43 estações em 13 municípios, servidas
pela Central do Brasil, e 130 estações, em 38 municípios, servidas pela Leopoldina, todas,
estações e municípios, situados no estado de Minas Gerais. (Farhat, 1991, p.137). Até 1970,
Bicas possuía uma estação de trem e uma filial ativa de reparação de vagões.
Ainda na década de 70, com a forte queda da produção cafeeira e o “Programa de Erradicação dos Cafezais”, o crescimento da cidade foi
lento, obtendo uma faixa de crescimento populacional negativo, provocado pelo movimento migratório para outros municípios,
especialmente para o de maior urbanização. Juiz de Fora foi a cidade que atraiu mais pessoas, pois nesta época houve uma expansão do
setor secundário, principalmente com a criação do Distrito Industrial e a implantação da Siderúrgica Mendes Júnior. Muitos biquenses
também foram para as grandes metrópoles (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) em busca de emprego.

Com o passar das décadas, em função das modificações ocorridas na economia local, a
população abandona a zona rural em direção à cidade, fazendo com que ela cresça e volte a ter
uma taxa de crescimento populacional positivo. Já na década de 80, isso pôde ser percebido.
Em 1983, a retirada dos trilhos e a desativação total dos ramais da Rede Ferroviária
Federal deixaram conseqüências na cidade. Quanto à população urbana, percebe-se que
continuou crescendo, porém mais lentamente. As mudanças mais significativas foram quanto à
faixa etária da população. Embora a cidade tivesse uma parcela significativa de jovens, essa
faixa etária vem apresentando crescimento negativo. O fenômeno pôde ser explicado pelo fato
de a cidade de Juiz de Fora oferecer serviços educacionais eficientes e por conta disso, atrair
essa faixa de idade.
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Bicas não dispunha de atrativos para fixar os jovens que residiam ali, pois as escolas
profissionalizantes que existiam, como o SENAI e as Oficinas da Rede Ferroviária Federal, se
extinguiram. Além disso, a cidade já não absorvia a mão-de-obra disponível, fazendo com a que
as pessoas procurassem outras localidades para trabalhar.
Com o passar do tempo, o que aconteceu na cidade de Bicas foi a contínua diminuição
da oferta de emprego, estagnação do comércio, envelhecimento da população residente e uma
diminuição da parcela jovem. Com tudo isso, a proximidade com a cidade de Juiz de Fora fez
com que a cidade se tornasse dependente dela.
Uma característica que vem crescendo muito é a de cidade dormitório, uma vez que, em
função do aluguel mais barato, é imenso o número de trabalhadores que residem em Bicas e
trabalham em Juiz de Fora. Muitos estudantes, assim como os trabalhadores, fazem esse
movimento pendular entre as cidades.
Outro aspecto que tem marcado Bicas é o atrativo que a cidade tem oferecido aos
investidores imobiliários. Pelo caráter dinâmico e tranqüilo que a cidade oferece, inúmeras
construções são erguidas, permanecendo a maior parte do tempo fechadas, sendo ocupadas
nos finais de semana, feriados e períodos de férias.
Contudo, o turismo rural vem contribuindo para o desenvolvimento da cidade e para a
melhoria na qualidade de vida. A inserção da cidade em um circuito de turismo ainda é recente,
porém é vista com grande expectativa, pois a cidade oferece além de edificações antigas, a
beleza natural. Em 2002 a cidade foi inserida em um circuito turístico desenvolvido pela
Secretaria de Estado de Turismo, “Sertões do Rio Cágado”.
As edificações de maior importância histórica para a cidade são a Estação Ferroviária, o
Hotel, o Clube Biquense e os variados casarios . As belezas naturais são cachoeiras, as
fazendas coloniais, um Horto Municipal e a Gruta da Água Santa. Este conjunto de atrativos
naturais que o município de Bicas dispõe possui características diferenciadas que vão do lazer à
religião, onde se destaca o Horto Municipal e a Gruta da Água Santa.
Horto Municipal
O Horto Municipal está integrado ao perímetro urbano do município em uma grande área
verde localizada perto ao Parque de Exposições. Lugar de fácil acesso para a população, o horto
pode ser transformado em uma grande área de lazer além de uma importante reserva natural
para a preservação de espécies da fauna e flora regional.
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Durante anos a região ficou desconhecida e, portanto, sem utilização ou preservação
adequada. Porém, em 1998, a área começou a ser usada por algumas entidades ligadas à
questão ambiental, incluindo a organização não-governamental Grupo Brasil Verde13. Também
neste período começou a ser desenvolvido um trabalho de produção de mudas de diversas
espécies. Este trabalho envolve parcerias dessa ONG com o Instituto Estadual de Florestas
(IEF), a Prefeitura Municipal entre outros grupos e entidades. As mudas produzidas são usadas
no embelezamento da cidade e para o próprio reflorestamento do Horto.
No final do ano de 2001, teve início o trabalho de reflorestamento da parte alta da área,
com o plantio de 3000 mudas de diversas espécies com o objetivo de promover a recuperação
da vegetação que foi degradada na reserva e ao mesmo tempo iniciar a transformação local, que
ainda apresenta nascentes e uma bela vista da Serra São João.
Gruta Água Santa
Localizada no topo de uma serra na área rural do município, a Gruta recebe centenas de
visitantes durante todo o ano, a grande maioria em busca de bênçãos e conforto espiritual. Mas
o lugar atrai também pela paisagem das montanhas mineiras. O local fica cerca de 13
quilômetros distante do centro da cidade. Para chegar lá é preciso seguir por uma estrada não
asfaltada, em que boa parte do percurso é feita em subida. Em épocas de comemorações
religiosas, como a Semana Santa, este trajeto muitas vezes é percorrido a pé por grupos de fiéis
que seguem em peregrinação até a gruta.
A cerca de 800m de altitude, Água Santa fica no ponto mais alto de Bicas, cercada por
áreas verdes. Da gruta brota uma mina d’água cristalina que os fiéis acreditam possuir poderes
milagrosos. Mas mesmo aqueles que visitam a gruta por outros motivos se encantam com o
lugar pela sua tranqüilidade e beleza, e de onde se pode observar uma interminável cadeia de
vales e montanhas.
3 – A região da Zona da Mata Mineira - Mar de Espanha
A região, onde hoje se encontra Mar de Espanha, foi habitada originalmente por tribos
de índios Puris. Eles viveram até o final do século XVIII e início do século XIX numa parte do
13

Desde 1997 a conservação da natureza no município de Bicas conta com o trabalho voluntário de
integrantes da ONG Grupo Brasil Verde, cuja sede fica em Além Paraíba. Durante os últimos anos a
ONG vem realizando atividades em busca da conscientização ambiental.
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Sertão do Leste, a margem do Rio Pomba e à esquerda do Rio Paraíba, numa faixa de terra que
se estendia das imediações de Mar de Espanha, no vale do rio Cágado e seus afluentes, até
próximo da cidade de Leopoldina.
Os índios que viviam na região eram bastante primitivos, e dormiam ao relento, numa
espécie de bacia cavada no chão, uma vez que não conheciam o uso da rede. Foram apontados
em vários relatos como sendo uma das tribos mais atrasadas que viviam em Minas Gerais. Nem
mesmo a taba eles conheciam, usando como abrigo pequenos ranchos feitos de paus e folhas,
que eram construídos rentes ao solo. Eles buscavam o alimento através da pesca. Mas não
utilizavam anzol, e raramente usavam redes, que eram tecidas com fios de tucum ou com a
embira tirada da imbaúba. Também não tinham idéia de agricultura e além do mel de abelhas e
dos frutos nativos, o que os Puris tiravam da terra se resumia a um certo número de raízes. O
desaparecimento deste povo na região foi rápido, provavelmente na terceira década do século
XIX, quando teria surgido uma epidemia de sarampo na região conhecida como Feijão Cru (onde
é hoje Leopoldina). Como a doença era um mal novo, a mortandade foi alta e atingiu os índios
que habitavam as margens dos rios Cágado, Novo, Pirapetinga, Aventureiro e Angu14.
Em 1784, aproximadamente, com o declínio da mineração, iniciaram-se as penetrações
de aventureiros na região dos Sertões do Leste mineiro – Zona da Mata, em busca de terras
férteis. A tradição aponta o português Antônio José da Costa e o mameluco João Maquieira
como fundadores de Mar de Espanha. Eles eram dois rudes e audazes desbravadores, casados
com duas irmãs que os acompanhavam em suas andanças pelo país, à procura de terra boa
para a agricultura. Um certo dia, chegaram às margens de um rio sinuoso e de águas mansas,
onde perceberam uma grande abundância de cágados, o que originou a denominação do Rio
Cágado, o principal que banha o município. Percebendo a boa fertilidade da terra, os
aventureiros começaram o plantio de novas lavouras.
A área de interesse econômico deixou de ser áreas de mineração e passou a ser
sesmaria a partir de 1818, destinadas à agricultura, conforme demonstram os registros públicos.
As notícias sobre a fertilidade da terra começaram a se espalhar atraindo outros, que vieram se
estabelecer nas proximidades, formando colônias, sítios e fazendas.
O primeiro rancho de tropeiros surgiu às margens do Ribeirão São João, cujas águas se
unem as do Cágado. O abrigo servia para atender às necessidades dos viajantes que iam para
14

c.f.: Puris viveram na região até o final do século XIX. Mar de Espanha 150 anos. Cidade Especial.
Além Paraíba, Minas Gerais:Via Azul, n. 1, 2001. p.20
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São João Nepomuceno – Freguesia de São Manuel e dos Rios Peixe e Pomba (Rio Pomba) –,
ou vindos da Corte, da mesma forma que uma tenda com uma bigorna, onde se malhava o ferro
em brasa, auxiliava nos reparos necessários para a tropa. Com o tempo, dos lados do primeiro
rancho foram erguidos outros, que deram origem à rancharia. Pouco depois ganhou forma a
primeira rua – atual Rua Nova, que lentamente se estendeu até o surgimento da primeira
capelinha dedicada à proteção de Nossa Senhora das Mercês, transformando-se no núcleo do
desenvolvimento urbano de Mar de Espanha.
Em 1840, o arraial possuía poucas casas, e um caminho seguindo a margem direita do
Ribeirão São João, mais ou menos na altura do local denominado Corta-goela. Entre os
sesmeiros destacou-se Francisco Leite Ribeiro (irmão de Custódio Ferreira Leite), que fundou as
Fazendas dos Alpes e do Louriçal. Esta última, foi o grande ponto irradiador da colonização da
Zona da Mata. Outro grande sesmeiro, e de especial importância para a História de Mar de
Espanha, foi Custódio Ferreira Leite, futuro Barão de Ayuruoca. Nascido em 3de novembro de
1758, na Freguesia da Conceição da Barra (São João Del-Rei) e falecido em 17 de novembro de
1782, foi sepultado no cemitério da Fazenda do Louriçal e seus restos mortais foram
transladados para o cemitério da cidade, na década de 1960.
Em 1835, Custódio Ferreira Leite adquiriu a Fazenda Barra do Louriçal. Homem
proeminente, desbravou e lutou pelo desenvolvimento da região. Pela Lei 202, de 1841, foi
criada a vila de São João Nepomuceno, desmembrada do Pomba, com os distritos: Conceição
do Rio Novo, Santíssima Trindade do Descoberto, Rio Pardo (Argirita), Espírito Santo
(Guarará),Cágado (Mar de Espanha), São José do Paraíba (Além Paraíba), Nossa Senhora
Madre de Deus (Angustura), Porto do Santo Antônio (Astolfo Dutra), Feijão Cru (Leopoldina)15.
Em 27 de Junho de 1859, pela Lei nº 977, Mar de Espanha passa a Município. O mérito
do projeto de elevação da Vila à cidade, cabe ao Deputado Monteiro de Castro. O Município
recém criado, era composto pelos distritos: São João de Nepomuceno, Conceição do Rio Novo,
Santíssima Trindade do Descoberto, Espírito Santo de Mar de Espanha, Piau, Santo Antônio do
Aventureiro. Atualmente o município conta com três distritos: o da sede, Engenho Novo e
Saudade.
15

Em 10 de setembro de 1851, pela Lei n.º 514, graças à interferência e prestígio do Barão de Ayuruoca
junto ao governo, foi transferida a sede de Vila de São João Nepomuceno para o Arraial do Cágado. O ato
solene da instalação da Câmara Municipal, presidida por Custódio Ferreira Leite (Barão de Ayuruoca),
em 14 de março de 1855, contou com a presença dos vereadores Monteiros de Barros, Dutra Nicácio,
Mendonça e suplente Pires.
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Conta a história que o nome da cidade surgiu de um simples comentário de um dos
desbravadores do Vale do Paraíba. Alguns espanhóis que viviam na região em busca de um
lugar onde pudessem morar, num determinado ponto teriam chegado a um local de beleza
paisagística impressionante. O rio se alargava num remanso, inundando pela cheia as terras
baixas e pantanosas das margens. Levado pela nostalgia e saudade de sua terra natal, um dos
espanhóis teria exclamado:
“Parece um Mar... um mar de Espanha!....”. Um proprietário de terras das proximidades
teria gostado da exclamação, e decidido adotar o nome Mar de Espanha para sua fazenda. Mais
tarde, ele foi aproveitado pelo Coronel Custódio Ferreira Leite, o Barão de Ayuruoca, quando foi
modificada a denominação do antigo Arraial do Cágado.
“Tudo começou com ‘Mar de Espanha’, que não tinha mar e não era de Espanha. Segundo
narrativas orais, passadas de geração em geração, a exclamação poética de um colono
espanhol, ao visualizar a confluência do Piabanha com o Paraibuna numa tarde de enchente,
teria exclamado: ‘Parece um mar, um mar de Espanha’.
Mas foi em torno da fazenda do colono português Manoel da Costa e de seu companheiro
mameluco João Maquieira, que nas proximidades do rio Piabanha, onde abundavam os
caçados, surgiu a povoação denominada ‘Arraial do Cágado’.
Preocupado com chacotas, o Barão Airuoca, levou ao Imperador D.Pedro II a história do
espanhol, e solicitou que seu nome fosse alterado para Mar de Espanha. Em 1851, criou o
distrito, vila e município de Mar de Espanha.
Só em 1890 a então região das Taboas foi incorporada ao município de Mar de Espanha como
distrito” (Romão, Camargo & Acácio, 1996, p.49).
Desta forma, o município passou a ocupar um lugar de destaque entre as localidades
que possuem nomes pitorescos. E é ainda mais interessante notar o contraste que existe entre a
nomenclatura exótica e a posição geográfica da cidade, situada entre as montanhas de Minas
Gerais.
Porém, o desenvolvimento de Mar de Espanha só começou a se dar a partir de 1851,
acompanhando o desenvolvimento agrícola de toda a região. Em 1860 a vila já possuía vinte e
um sobrados, três edifícios ornados com sacadas de ferro, comércio ativo, 2000 habitantes na
sede e um movimento de exportação de café na ordem de 300 mil arrobas anuais. Em 1853, foi
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construído um prédio para instalação da Câmara Municipal e cadeia, onde é hoje o Clube
Recreativo. Em 1859 a cidade já possuía 107 prédios registrados. Principais ruas da época: Rua
Augusta, Rua do Beco, Rua do Café (atual Rua Eduardo Pereira Guedes), Rua do Comércio
(atual Rua Estêvão Pinto), Rua do Carangola, Rua do Cemitério (atual Laudelino Barbosa),Rua
da Direita, Rua do Desemboque (Rua Antônio Lagrota), Rua da Estrada, Rua dos Cachorros
(Antiga rua das Flores, hoje Rua Miranda Manso), Rua da Cangalha, Largo da Matriz, Rua Nova
(atual rua Major Antônio Barbosa), Rua da Olaria (antiga Rua do Sapo, hoje rua Floriano
Peixoto), Rua de Santo Antônio, Rua de Trás, Rua Velha.
Durante o período áureo do café no Vale do Paraíba, Mar de Espanha desenvolveu-se e
chegou a ter grande importância na economia da região, sendo citado nas estatísticas nacionais,
como um dos maiores centros produtores.
Em 1909, atendendo às exigências da oligarquia cafeeira local e aos interesses
econômicos do município, foi construída a estrada de ferro ligando Mar de Espanha a São Pedro
do Pequeri, pela The Leopoldina Railway Company Ltd., de capital inglês. A construção levou um
ano para ser concluída e foi transplantada do antigo trecho Serraria-Silveira Lobo. A estrada de
ferro foi desativada em 1964, sobre o pretexto de não mais atender aos interesses econômicos
da região e do governo federal, que nessa época já havia encampado a Companhia inglesa.
A economia cafeeira era mantida, como em todo território nacional, pelo trabalho
escravo. A partir de 1850, com o fim do tráfico negreiro (Lei Eusébio de Queirós) começa a
chegar no Brasil grande contingente de imigrantes. Inúmeras famílias de imigrantes italianos e
alemães vieram para Mar de Espanha como: Kaizer, Loth, Seidler, Milano, Saar, Schneider,
Borsatto, Chinelatto, Saramella, Pullig etc.
Com o deslocamento da agricultura cafeeira para o Oeste paulista, a produção do café
no município de Mar de Espanha entra em declínio e com ela o desenvolvimento da região. A
Crise mundial de 1929 afeta a produção cafeeira e põe fim a opulência das tradicionais famílias
da região. A "elite agrária" (Barões do Café) entra em declínio e vai perdendo o prestígio, o
poder aquisitivo e vêem suas terras sendo adquiridas por outros.
A crise do café provoca a substituição da agricultura cafeeira pela pecuária e a leiteira
extensiva. As terras antes usadas para o plantio do café passam a ser usadas para a criação de
gado leiteiro. A queda da produção cafeeira provoca, também, um excedente de mão de obra na
agricultura. O desenvolvimento industrial de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da 1.ª Guerra
Mundial, juntamente com a crise agrícola, provoca o esvaziamento do município, quando grande
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contingente de moradores da região migram para as grandes cidades que oferecem mais
oportunidades de empregos e estabilidade.
Paralelo à pecuária leiteira inicia-se a exploração de recursos naturais da região:
mármore e caulim (argila branca que serve para o fabrico de porcelana). Mármore (Caeira, Vila
Tonetti), caulim (Klabin, na região das Nove Voltas). O mármore e o caulim seguiam para a
capital paulista via ferrovia, sendo o primeiro embarcado em grandes blocos, na Estação de Mar
de Espanha. O caulim era embarcado na estação de Estêvão Pinto, ainda antes da desativação
da ferrovia.
Na década de 1950, tem início outra atividade econômica: a lapidação de diamantes,
com capital belga e que, durante muitos anos, teve grande importância na sociedade local. Com
o Plano Real (1994), as lapidações entram em decadência e surgem as malharias. Os operários
para essas formas de produção são oriundos do meio rural.
Como resultado dessas atividades econômico–empresariais surge novos bairros
residenciais: Nossa Senhora das Mercês (Várzea), no início da década de 1960; Jardim
Guanabara e Triângulo, nas décadas de 60 e 70; Monte Líbano e Eldorado na década de 80;
Floresta e Elite na década de 90.

Aos poucos, a sociedade, perde as características de

uma sociedade latifundiária e agrícola, ganhando ares de uma sociedade urbana, empresarial e
operária, mesmo dentro de uma escala interiorana. Dentro dessa perspectiva de
desenvolvimento e transformação de geração de renda na região, o turismo tem interesse
diferenciado, pela riqueza de bens naturais existentes e pelo patrimônio edificado e tombado por
órgãos municipais, como destacamos a seguir.
Fazendas de café e Igrejas
Mar de Espanha, atualmente é sede do Circuito Turístico Recanto dos Barões, composto
por mais de oito municípios com afinidades históricas, culturais e geográficas. Começavam com
as plantações, depois as capelas e os arraiais, seguidos por estradas, pontes e ferrovias, que
impulsionavam seu desenvolvimento. Os pioneiros na implantação das lavouras receberam o
título de Barão do Império, pelos serviços prestados à Coroa. Dentre eles, o Barão de Ayruoca, o
Barão de Louriçal, o Barão de Itamarandiba, o Barão da Catas Altas, o Barão de Pontal e o
Barão da Conceição. O turista que visita a cidade pode ainda realizar visitas orientadas ao
distrito de Engenho Novo, onde ainda existem lavouras de Café, como a Fazenda de Café
Veredas.
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Mar de Espanha se insere no contexto de cidade com potencial rural turístico, uma vez
que possui inúmeras fazendas do período da economia cafeeira, no qual Mar de Espanha se
destacava nacionalmente. Mas além deste potencial, a cidade ainda possui em sua área urbana
grandes riquezas deste mesmo período que se forem mais bem exploradas, devem capacitar o
município a um turismo mais intenso, onde se podem explorar o rural e o urbano.
“O município de Mar de Espanha foi identificado pelo Governo Estadual como potencial
para o turismo em Minas Gerais, possui diferentes propriedades, investindo para receber os
visitantes, além de atrativos naturais, religiosos e gastronômicos.”
(Potencial para o turismo vai das belezas naturais à religião e começa a ser aproveitado. Mar de
Espanha 154 anos. Cidade Especial. Além Paraíba, Minas Gerais:Via Azul, edição especial,
2005, p.22).
E para os que buscam o turismo religioso Mar de Espanha, com toda a sua religiosidade, é um excelente destino. No município onde viveu
São Luiz Orione (canonizado pelo Papa João Paulo II em maio de 2004) pode ser visitado o local onde o beato viveu durante suas
passagens pelo Brasil, além do belo Santuário dedicado a Nossa Senhora das Mercês (que é um dos quatro do país), e de várias igrejas,
como a de Nossa Senhora do Rosário, localizada no largo que recebe o mesmo nome, e de Santa Efigênia, que fica no alto do bairro
batizado com o nome da Santa e de onde se pode avistar quase toda a cidade.

Cachoeiras e turismo ecológico
O município dispõe de várias áreas de interesse ambiental, como a Cachoeira da
Bocaina, da Fumaça e do Ênio, Fazenda das Palmeiras, Fazenda São Sebastião, Fazenda de
Café Veredas, Fazenda Boa Esperança, que se dedica à pecuária leiteira de alta tecnologia.
Ainda cabe destacar a Estação Ecológica que preserva uma área de aproximadamente 188
hectares de vegetação remanescente da Mata Atlântica, sendo a principal Unidade de
Conservação da região com o objetivo de garantir a perpetuidade de espécies da flora e da
fauna. Pertencente ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), se constitui uma grande reserva de
floresta nativa do município. Assim, a preservação do ambiente natural e dos conjuntos
edificados deve ser prioridade para a cidade, como uma alternativa de emprego e renda, numa
perspectiva de economia solidária através de associações e cooperativas, visando ao
desenvolvimento sem perder a base comunitária.
O distrito de Córrego de Areia reserva opções ainda para quem aprecia esportes de
aventura como a escalada, cuja visitação é restrita para conservar o patrimônio natural, além de
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cachoeiras e corredeiras. Entre os atrativos naturais estão as belas cachoeiras de Pedro Duim
(localizada em uma propriedade onde também é produzida cachaça artesanal) e da Bocaina,
cujos acessos ficam na estrada que liga Mar de Espanha a Bicas; a cachoeira da Fumaça, no
distrito de Saudade; a cachoeira do Ênio, no distrito de Córrego de Areia, e a cachoeira Estevão
Pinto.
O município de Mar de Espanha, possui características típicas de cidade mineira, com
qualidade de vida, tranqüilidade, casarões coloniais ainda conservados, além tradições
históricas. Essas características de cidade do interior, bem como as diversas cachoeiras e
fazendas do município atraem, em grande maioria, turistas de grandes centros, como Rio de
Janeiro e São Paulo, que buscam momentos de lazer junto a lugares tranqüilos.
É de interesse municipal a valorização da historia local, a fim de promover o turismo na
cidade, e de acordo com a Coordenação de Cultura de Mar de Espanha, são objetivos da cidade
para os próximos anos: promover a ação cultural e artística, articular e fortalecer o que a
sociedade projeta, compõe, modela e produz no setor cultural; promover a salvaguarda do
patrimônio cultural material e imaterial.
4 – Considerações finais
Vimos que o turismo como setor de investimentos promissor chegou ao interior do Brasil
de forma atraente. Minas Geral, estado brasileiro com mais de 800 municípios, tem na região
conhecida por zona da mata - área de bioma original da quase extinta mata atlântica -, alguns
exemplos valiosos. Algumas cidades dessa região preservam como patrimônio sedes de fazenda
da época áurea do cultivo de café, que agora passam a ser exploradas como hospedagens
rurais, aliando arquitetura preservada e adaptada às exigências de conforto atuais com os
atributos clássicos da gastronomia mineira e da vida interiorana.
Contudo, para além dos investimentos realizados no âmbito particular, onde em geral se
insere exemplarmente o interesse nas edificações, essas cidades de feição bastante rural vêem
como fundamental o fortalecimento de seus espaços públicos, como forma de destacar o
conjunto arquitetônico e criar uma imagem urbana mais coesa no imaginário de seus visitantes.
O projeto urbano é um dos instrumentos de investimento nesse campo, pois é a possibilidade de
evidenciar o potencial turístico a ser explorado em consonância com a preservação necessária
dos recursos naturais e do meio ambiente como vegetação nativa e leito de rios, não só
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pensando no turismo como nas futuras gerações, pois não é novidade o efeito perverso de
projetos de cunho predatório (Arantes, 2002).
Outras cidades que compõem o circuito conhecido como dos Barões de Café são:
Chácara, Chiador, Guarará, Maripá de Minas, Pequeri e Senador Cortes, além de Bicas e de Mar
de Espanha. Essas cidades ainda mantêm preservadas as arquiteturas da época coloniais, a
vida típica da fazenda, as águas e cachoeiras da bacia do Rio Cágado. Além disso, as Igrejas
que eram construídas à época de acordo com os padrões sociais vigentes, que não misturava as
populações de origens sociais distintas em seus cultos, não só definiram núcleos urbanos como
direcionaram o crescimento de muitas dessas cidades, como em Mar de Espanha:
“O outro núcleo periférico se deu de modo rarefeito no entorno da Igreja consagrada a
Santa Efigênia de culto preferencial ao negro escravo. Edificada no alto do morro de mesmo
nome, o mesmo que limitou o núcleo original da fundação, se põe face-a-face com a Igreja de
Nossa Senhora das Mercês, como manifestação de vassalagem do negro aos seus senhores. As
edificações, autênticos casebres, construídas em sua proximidade se voltavam para a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, como manifestação de maior identidade, do negro escravo com os
negros libertos. Alternativamente, se não do negro escravo, do negro alforriado absolutamente
pobre”. (Temponi, 1989, p.45).
Atualmente, Mar de Espanha já se unificou em seu espaço urbano, ocupando toda a
região do vale do Ribeirão São João. Já não conseguimos perceber com clareza os núcleos de
formação e de transformação, descritos anteriormente, uma vez que estes já se uniram de forma
contínua, e os locais de moradia não mais definem o poder aquisitivo de seus moradores. A
cidade continua se expandindo, agora, já explorando os morros mais íngrimes e acompanhado o
desenho do vale, se distanciando do centro.
Com a determinação de que toda cidade com mais de 10 mil habitantes deva ter um
Plano Diretor, muitas cidades da região começaram a elaboração de estratégias para a
expansão urbana em seus respectivos territórios. Com o estudo aprofundado, surgem idéias e
interesses locais no aproveitamento do potencial da região para a exploração turística, e alguns
projetos urbanos são pensados para fortalecer os atrativos locais.
Em Bicas, a cidade vê, na desocupação dos terrenos da Rede Ferroviária, vazios
urbanos potenciais para a criação de espaço público comunitário, que ampare as atividades
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locais realizadas em datas diversas, como festas juninas, carnaval e pequenas feiras. Projetos
voltados para a exploração do potencial ambiental como no Horto e na Gruta Água Santa,
ambientes que possam atrair visitantes com interesses diversos, como os voltados para o
turismo religioso.
Nesse aspecto, Mar de Espanha concorre favoravelmente a essas realizações, pois
além do Horto localizar-se próximo às duas cidades, Mar de Espanha, como antiga sede da
região, possui quatro igrejas de interesse arquitetônico e urbanístico, pois estas contam bastante
da formação do núcleo original a partir das estratificações sociais bem definidas. A cidade possui
também um vale de rio preservado graças à implantação colonial das casas que voltavam os
fundos para o vale, ajudando a preserva-lo por tantos anos. Hoje, esse vale possui grande
interesse paisagístico para a formação de um parque linear.
Por fim, destacamos que na união potencial de atributos hoje bastante valorizados para
o turismo, as pequenas cidades de Bicas e Mar de Espanha, no interior de Minas Gerais,
pretendem garantir uma participação no circuito turístico do Estado, que tem nas cidades do ciclo
do ouro, como Mariana, Sabará, Ouro Preto ou na capital Belo Horizonte, a fonte dos destinos
principais dos viajantes. O turismo, entendido como fonte de renda para uma população com
poucas alternativas econômicas, se explorado em consonância com a preservação das riquezas
natural e arquitetônica, pode não só incrementar a renda da cidade, mas fazer com que
pequenos projetos urbanos realizados tenham o potencial de elevar a qualidade da rede de
espaços públicos, que fazem a ligação entre pequenas cidades, como também, e
fundamentalmente, melhorar a qualidade de vida da população e auto-estima através da
valorização da cultura local.
A seguir, apresentamos um quadro cronológico que vincula transformações de ordem
histórica do estado de Minas Gerais com a região da zona da mata e de Bicas e Mar de
Espanha, principalmente.
Quadro cronológico comparativo – fatos históricos gerais e urbanos
Séculos 16 e 17
1573 – expedição de Sebastião Fernandes Tourinho por terras do interior quando encontrou
pedras preciosas. 1674 – expedição de Fernão Dias e instalação do primeiro arraial em
Ibituruna. No fim do século 17, intensifica-se a exploração de ouro e pedras preciosas.
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Século 18
1700 – período de intensa migração para Minas e proibição de Portugal para entrada de mais
gente. Em 1711, três primeiras vilas: Mariana, Ouro Preto e Sabará. 1784 - com o declínio da
mineração iniciaram-se as penetrações na região dos sertões do Leste Mineiro – Zona da Mata.
Início da economia cafeeira.
Século 19
1818 - as áreas de mineração passaram a ser sesmarias de terras férteis. 1840 – O Arraial do
Cágado possuía poucas casas, depois, foi criada a Vila de São João Nepomuceno. 1851 – Foi
transferida a sede da Vila de São João Nepomuceno para o Arraial do Cágado e, em 1859, Mar
de Espanha passou a Município, acompanhando o desenvolvimento agrícola da região,
contando com 107 prédios registrados. 1871 - Construção da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e em 1886 ergueu-se a Matriz Nossa Senhora das Mercês, em 1891 foi inaugurada a
capela de Santa Efigênia 1879 - Início da construção da Estrada de Ferro União Mineira. A partir
daí, o transporte, tanto de carga quanto de pessoas, era feito por trens. 1890 – Bicas foi elevada
à categoria de distrito, incorporada ao município de Mar de Espanha. Em 1897, inauguração da
estação, porém ainda sem trilhos, em 1898 a Estrada de Ferro União Mineira foi adquirida pela
Leopoldina Railway.
Século 20 (e início do 21)
1893/1901 – período de transferência da capital mineira de Ouro preto para Belo Horizonte. 1909
– Foi construída a estrada de ferro ligando Mar de Espanha a São Pedro do Pequeri pela The
Leopoldina Railway Company Ltd. 1924 - Instalado oficialmente o município de Bicas e em 1927
a elevação à cidade, ano em que foi criada a primeira linha de ônibus e em 1929, crise cafeeira.
1950/1960 – Construção de usinas e centrais elétricas – Furnas no estado de Minas Gerais. A
partir de 1945 (1ª Guerra Mundial) – A crise agrícola junto com a oferta de trabalho nas grandes
capitais provocavam o esvaziamento da região. Nos anos 1950, a lapidação de diamantes
chegou a Mar de Espanha. Após a racionalização das ferrovias a Leopoldina Railway é
incorporada à Rede Ferroviária Federal. 1960 - Decadência do café e intensificação da criação
do gado leiteiro. Erradicação de vários ramais e cremalheiras da Rede Ferroviária em Bicas.
1980 – Ouro Preto é a primeira cidade brasileira declarada como Patrimônio cultural da
Humanidade pela UNESCO. Em 1983, houve a retirada dos trilhos e a desativação total dos
ramais da Rede Ferroviária Federal. Mudanças significativas quanto à faixa etária da população.
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2001 -A população de Minas Gerais chega a 17.891.494 habitantes. Intensificação do Circuito
Turístico “Sertões do Rio Cágado”.
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ABSTRACT:
Para analizar las diferencias salariales y los rendimientos del capital humano en la hostelería es
necesario utilizar bases estadísticas que contengan datos microeconómicos referentes a los
asalariados. En este trabajo se han utilizado los últimos datos disponibles de la Encuesta de
Estructura Salarial (EES) y de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT). También se
ha utilizado la base estadística generada en el proyecto 1FD97-0858 realizado por los autores de
este trabajo y financiado por el FEDER y el Plan Nacional de I+D del Ministerio de Educación y
Ciencia de España.
Los resultados obtenidos muestran, entre otros aspectos destacables, que la comparación entre
las estimaciones con distintas bases de datos y con definiciones alternativas del salario por hora
(bruto o neto) ha revelado que los mayores rendimientos marginales de la educación se obtienen
en la hostelería, en aquellas empresas de más de ocho trabajadores y, sobre todo, en los
hoteles. Además, en Andalucía los rendimientos marginales de la educación en la hostelería son
superiores a la media nacional. Respecto a las diferencias según géneros, se ha puesto de
manifiesto que los rendimientos marginales de la educación reglada son inferiores para las
mujeres.
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1.- Introducción
Los objetivos fundamentales de este documento consisten en ofrecer, en primer lugar, un
análisis descriptivo de las diferencias salariales existentes en la hostelería andaluza en relación
al resto de actividades y a la media española; en segundo lugar, se presenta un análisis
detallado de los rendimientos marginales de la educación reglada, de la educación no reglada,
de la experiencia teórica, de la experiencia en el puesto de trabajo actual, par los ámbitos y
actividades antes mencionadas, además de una comparación con las comunidades autónomas
con las que Andalucía compite y para las que se ha dispuesto de la información estadística
relevante.
Para analizar las diferencias salariales y los rendimientos del capital humano es necesario utilizar
bases estadísticas que contengan datos microeconómicos referentes a los asalariados. Estas
bases, con la información necesaria completa y con suficiente número de observaciones, no
tienen periodicidad anual. En este trabajo se han utilizado los últimos datos disponibles de la
Encuesta de Estructura Salarial (EES) y de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo
(ECVT). También utilizado información contenida en la base estadística generada en el proyecto
1FD97-0858 realizado por los autores de este trabajo y financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el Plan Nacional de I+D del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
La Encuesta de Estructura Salarial está realizada en el marco de la Unión Europea (UE) con
criterios comunes de metodología y contenidos con el fin de obtener unos resultados
comparables sobre el nivel, estructura y distribución del salario entre sus estados miembros. Por
ello, se utiliza un mismo período de referencia, método de recogida de datos, representatividad y
procesamiento y transmisión de resultados. Se realiza cada cuatro años y la última disponible
tiene como referencia el año 2002. El ámbito poblacional está formado por todos los trabajadores
por cuenta ajena que prestan su servicio en centros de cotización de 10 o más trabajadores.
Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo contiene variables sociolaborales
relativas al colectivo de ocupados (asalariados y no asalariados) en el mercado de trabajo
español. Esta encuesta, a diferencia de la anterior, permite obtener información para las
empresas con reducido número de trabajadores, incluso aquellas que cuentan con un solo
trabajador. Esta característica es importante en el sector de la hostelería que cuenta con un
número significativo de empresas de reducido tamaño. La limitación más importante de esta
base de datos es su reducido número de observaciones, por lo que se han agrupado los datos
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referentes a los últimos años disponibles (2001, 2002, 2003 y 2004), una vez deflactadas las
variables monetarias.
Por último, la base de datos 1FD97-0858 se construyó por un equipo interdisciplinar de la
Universidad de Málaga, en colaboración con la sede de Marbella de la Escuela Suiza de Alta
Dirección Hotelera “Les Roches”, los hoteles Torrequebrada, Puente Romano y Marbella Club, el
restaurante Santiago de Marbella y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de
Trabajadores. Su ámbito de cobertura son hoteles y restaurantes con más de 7 trabajadores,
siendo su referencia temporal el año 200016.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este documento se compone de seis
apartados, incluida esta introducción. En el epígrafe 2, se presenta el análisis descriptivo de las
diferencias salariales según ámbito geográfico, rama de actividad, grupo de edad, tipo de
contrato, nivel educativo y ocupaciones propias de la hostelería. También se incluye información
y análisis sobre la estructura del salario bruto mensual, destacando sus diversos componentes.
En el epígrafe 3 se realiza una breve exposición del modelo del capital humano que será
estimado en los epígrafes sucesivos.
A continuación, epígrafe 4, se presentan las estimaciones realizadas sobre los rendimientos
marginales de la educación reglada. En el texto, sólo se recogen los datos que se han
considerado imprescindibles de las estimaciones efectuadas. Al anexo estadístico, en cambio, se
ha trasladado la totalidad de las estimaciones calculadas en este trabajo.
Finalmente, en el epígrafe 5, se analizan los rendimientos marginales de la experiencia teórica,
la experiencia en el puesto de trabajo y de la enseñanza no reglada y se concluye con unas
consideraciones finales (epígrafe 6), la bibliografía utilizada y el citado anexo estadístico.
2.- Diferencias salariales: análisis descriptivo
Según los datos microeconómicos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial, el salario
bruto por hora para los menores de 26 años era, en 2002, de 5,88 euros. Tomando este valor
como referencia, en la tabla 2.1 se presentan índices de salarios brutos por horas, por tramos de
edad, para España y Andalucía. Para la correcta interpretación de estos datos debe tenerse en
cuenta que en la cobertura de la Encuesta de Estructura Salarial sólo se investigan los centros
16

Una descripción detallada de esta fuente estadística puede consultarse en Marchante, Ortega y Sánchez
(2004)
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de cotización de más de 10 trabajadores encuadrados en la industria, la construcción y los
servicios; por lo tanto, están excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, la
Administración Pública y Seguridad Social obligatoria, el personal doméstico y los organismos
extraterritoriales.
Tabla 2.1 Índices de salarios brutos por hora según actividad y grupos de edad

Hombres
Mujeres
España
Hombres
Hostelería
Mujeres
Hombres
Total muestra
Mujeres
Andalucía
Hombres
Hostelería
Mujeres
Total muestra

Menores Edad entre
de 26 años 26 y 39 años
100,00
140,01
89,89
122,02
89,73
111,80
86,48
95,81
96,97
134,90
85,56
122,53
87,58
109,86
89,50
95,32

Edad entre
40 y 55 años
179,65
135,59
133,58
95,09
184,85
134,04
144,17
113,38

Edad superior
a 55 años
190,58
128,81
137,45
95,38
202,07
118,40
155,19
104,15

Nota: Salario medio bruto por hora para un hombre menor de 26 años del total de la muestra para España = 100.
Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

Como puede observarse, el salario medio de los hombres es mayor en todos los casos a medida
que aumenta la edad de los trabajadores; en cambio, para las mujeres el salario medio se
reduce para aquellas mayores de 55 años en relación al grupo de edad precedente cuando se
considera tanto la muestra total en ambos ámbitos geográficos, como en el caso de la hostelería
en Andalucía. Por último cabe reseñar que:
a.- Los incrementos salariales a lo largo del ciclo vital son muy superiores en los hombres.
b.- En la hostelería andaluza, el salario bruto por hora que perciben, tanto hombres como
mujeres mayores de 39 años es superior a la media nacional en este sector.
En la Tabla 2.2 se muestra la composición del salario bruto mensual para España y Andalucía. El
primer aspecto relevante es la mayor aportación del salario base en la hostelería (67,22% en
España y 62,93% en Andalucía). Estos datos podrían deberse en parte al hecho de que un
segmento de la ganancia mensual pueda no quedar reflejado en la nómina, siendo éste opaco a
efectos fiscales. Un segundo dato de interés es el escaso peso que tiene la retribución por horas
extras sobre el total del salario mensual (menor aún en la hostelería que en el conjunto de
actividades que incluye la Encuesta de Estructura Salarial). Este hecho se podría interpretar
alegando que las horas extras podrían o bien no estar siendo remuneradas o que son
remuneradas de forma encubierta para eludir los topes establecidos por la normativa laboral.
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Tabla 2.2. Estructura del salario bruto mensual
España
Andalucía
Total muestra Hostelería Total muestra Hostelería
56,33
67,22
54,82
62,93
4,80
5,40
6,71
5,72
0,76
0,20
0,55
0,21
29,53
22,28
29,10
25,12
1,75
1,06
1,99
1,07
6,83
3,84
6,83
4,95
100,00
100,00
100,00
100,00

Salario base
Pagos extraordinarios
Pagos por horas extras
Complementos salariales
Complementos salariales por turno
Complementos salariales variables
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

Finalmente, cabe destacar el menor peso de los complementos salariales en la hostelería;
aunque, en este caso, en la hostelería andaluza estos complementos son 2,84 puntos
porcentuales superiores a la media nacional de esa rama de actividad.
Figura 2.1. Estructura salarial en función del tamaño empresarial (salario bruto mensual)
100,00
80,00

Complementos salariales
variables
Complementos salariales por
turno
Complementos salariales

60,00
40,00
20,00

Pagos por horas extras

España total muestra

España hostelería

Andalucía total
muestra

100 y más
trabajadores

de 20 a 99
trabajadores

de 10 a 19
trabajadores

100 y más
trabajadores

de 20 a 99
trabajadores

de 10 a 19
trabajadores

100 y más
trabajadores

de 20 a 99
trabajadores

de 10 a 19
trabajadores

100 y más
trabajadores

de 20 a 99
trabajadores

de 10 a 19
trabajadores

0,00

Pagos extraordinarios
Salario base

Andalucía hostelería

Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

La influencia del tamaño empresarial en la composición del salario, como muestra la Figura 2.1,
es clara y muy similar en la hostelería al conjunto de actividades considerado: a medida que las
empresas tienen mayor dimensión el peso de los complementos salariales aumenta y disminuye
la importancia relativa del salario base; sólo hay una excepción, las empresas hosteleras
andaluzas de 100 trabajadores y más, en las que el salario base representa un mayor porcentaje
que en las de 20 a 99 trabajadores; no obstante, la diferencia es poco indicativa.
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Tabla 2.3. Salario neto por hora trabajada según tipos de contratos
En prácticas y para la formación
Por obra y servicio
Indefinido a tiempo completo
Indefinido a tiempo parcial
Eventual
Fijo discontinuo

Hombres
82,86
88,64
118,67
104,96
92,12
100,00

Mujeres
86,34
82,60
102,25
89,04
85,53
92,37

Nota: Salario de un trabajador con contrato fijo discontinuo = 100.
Fuente: Elaboración propia a partir del 1FD97-0858.

El salario neto por hora también varía de forma significativa según el tipo de contrato (Tabla 2.3).
Tomando como referencia el salario neto de los trabajadores con contrato fijo discontinuo se
observa que las mayores ganancias netas las obtienen los trabajadores con contratos indefinidos
a tiempo completo, seguidos de aquellos con contratos indefinidos a tiempo parcial. En el caso
de los hombres, el menor salario neto por hora lo obtienen los asalariados con contratos en
prácticas y par la formación y, en el caso de las mujeres, las asalariadas con contratos de obra y
servicio. Por último, también puede constatarse que, salvo en los asalariados con contratos en
prácticas y para la formación, los hombres perciben salarios mayores que las mujeres.
Tabla 2.4. Índices de salarios netos por hora según nivel de estudios y tramos de edad
Analfabeto o sin estudios
Estudios primarios y EGB
Formación Profesional
Segundo ciclo de educación secundaria
Estudios Universitarios

Menores de
26 años
100,00
108,65
111,72
113,24
118,22

Edad entre
26 y 39 años
120,50
120,60
127,08
128,41
146,00

Edad entre
40 y 55 años
127,03
140,79
146,34
159,82
203,13

Edad superior
a 55 años
138,74
161,25
181,01
183,98
261,83

Nota: Salario neto por hora para un individuo menor de 26 años y analfabeto o sin estudios = 100.
Fuente: Elaboración propia a partir del 1FD97-0858.

Ya que este trabajo tiene como objetivo básico estimar los rendimientos marginales de la
educación, es necesario describir la relación entre los ingresos salariales y los años de
educación formal mediante el uso de perfiles edad-salarios. Estos perfiles son relaciones simples
que ponen de manifiesto cómo los salarios percibidos por los trabajadores están distribuidos a
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través de la edad y el nivel educativo. En la Tabla 2.4 y en la Figura 2.2 se presentan los datos
de perfiles edad-salarios para la hostelería andaluza. Los resultados indican, como es habitual
en este tipo de análisis, que los salarios netos aumentan tanto con la edad como con el nivel
educativo. Así puede observarse como:
a.- El nivel absoluto de salarios netos, a cualquier edad, es mayor para los trabajadores con
mayor nivel educativo. De esta forma, por ejemplo, en los menores de 26 años el salario neto de
los titulados universitarios es un 18,22% superior a los analfabetos y sin estudios. También es
superior, a los de su misma edad, de cualquier nivel educativo inferior. Asimismo, el trabajador
de 55 años y más que no ha terminado estudios primarios gana un 38,74% más que el
trabajador sin estudios menor de 26 años.
Figura 2.2. Índices de perfiles edad-salario para la hostelería andaluza
250
Analfabeto o sin estudios
200

Estudios primarios y EGB
Formación Profesional

150

Segundo ciclo de educación
secundaria

100

Estudios Universitarios

50
Menores de 26
años

Edad entre 26 y
39 años

Edad entre 40 y
55 años

Edad superior a
55 años

Nota: Menor de 26 años para cada nivel educativo = 100.
Fuente: Elaboración propia a partir del 1FD97-0858.

b.- El perfil es más elevado cuanto mayor es la educación adquirida por los trabajadores (Figura
2.2). Así, el perfil es mayor en los universitarios que en los que han finalizado el segundo ciclo de
educación secundaria; este último, a su vez, está ligeramente por encima de los que han
cursado formación profesional (agregando FP I y FP II); y, por último, los que han cursado
formación profesional tienen un perfil edad-salarios mayor que los que únicamente han finalizado
los estudios primarios y EGB.
c.- No obstante, las diferencias salariales entre los que han finalizado el segundo ciclo de
educación secundaria y aquellos que cursaron formación profesional son muy reducidos en
todos los grupos de edad (ver Tabla 2.4).
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d.- El diferencial de salarios, a cualquier edad, tiende a aumentar con el nivel educativo.
e.- Cuanto mayor es el nivel educativo, más rápido es el aumento de los salarios netos por hora.
Así, puede observarse que el perfil edad-salarios con mayor pendiente es el de los universitarios.
Así pues, estos datos confirman, como sucede en otros sectores de la economía, que la
inversión en capital humano, en este caso en enseñanza reglada, tiene su retribución a lo largo
del ciclo vital de los individuos; de hecho, los salarios continúan creciendo en el último grupo de
edad considerado más acentuadamente cuanto mayor es el nivel máximo de estudios alcanzado
por el asalariado.
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Figura 2.3 Índice de salario neto por hora según ocupación en la hostelería andaluza
Limpiadora
Ayudante de camarero
Botones/mozo
Ayudante recepcion
Fregador/pinche
Camarera de piso
Costurera/lavandera/lencera
Ayudante cocina
Peon mantenimiento
Telefonista
Camarero
Recepcionista/recepcionista
noche
Barman
Relaciones publicas
Cocinero
Oficial mantenimiento
Administrativo
Conserje
Gobernanta/Subgobernanta
Jefe rango/jefe sector
Jefe reservas/reservas
Subjefe bar/restaurante
Secretaria
Jefe bar/restaurante
Jefe reposteria/repostero
Jefe economato/economato
Subjefe recepcion
Jefe partida
Subjefe cocina
Comercial
Contable/facturista
Jefe recepcion
Maitre/sugundo maitre
Jefe /subjefe mantenimiento
Jefe cocina
Gerente
Jefe personal
Subdirector
Director comercial
Director administrativo
Director
50

75

100

125

150

175

200

Nota: Salario medio neto por hora trabajada = 100.
Fuente: Elaboración propia a partir del 1FD97-0858.

Finalmente, en la Figura 2.3 se presenta una estimación del salario neto por hora trabajada
según ocupaciones. Los cargos de dirección son los mejores remunerados, como cabía esperar.
Entre las ocupaciones específicas de la hostelería destacan las retribuciones por hora del jefe de
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cocina, maitre, jefe de recepción y subjefe de cocina. También los responsables del
mantenimiento perciben salarios sensiblemente superiores a la media (un 25% mayor). En el
extremo opuesto, las limpiadoras apenas superan el 75% del salario neto medio; además, entre
las siguientes ocupaciones peor remuneradas se sitúan los ayudantes de camarero, los botones,
ayudantes de recepción y pinche. Todas estas ocupaciones pueden considerarse el lugar de
acceso a una posible carrera profesional (interna a la empresa o en el sector) basad más en la
experiencia adquirida en el puesto de trabajo que en la enseñanza reglada previamente
adquirida.
3.- Educación, productividad y salarios: aspectos teóricos
Como se ha mencionado en la introducción, en este caso, se trata de realizar estimaciones de
los rendimientos de varios componentes del capital humano, teniendo en cuenta las limitaciones
de los datos macroeconómicos disponibles y su desfase temporal.
En el apartado precedente se ha comprobado que los salarios crecen, como media, con el nivel
educativo de los individuos (Figura 2.2). También se ha constatado que los perfiles salariales de
los trabajadores con niveles educativos más elevados son, en general, más pendientes que los
trabajadores menos cualificados. Estos hechos, así como la evolución de los salarios a lo largo
de la vida laboral de los individuos se pueden interpretar en relación con las inversiones en
capital humano.
En este contexto, los teóricos del capital humano postulan que los jóvenes o sus padres
consideran que los gastos en educación son inversiones que compiten con el consumo y otros
desembolsos (como el ahorro, la compra de vivienda o la inversión en bolsa) por los recursos
escasos de las familias. Como las inversiones en bienes de equipo, los gastos en educación
deben de generar una corriente de beneficios que van más allá del “periodo contable actual”,
definido convencionalmente como un año. Por lo tanto, debemos cuantificar cuáles son los
costes y los beneficios de la educación y, como tal inversión, cuáles son los criterios relevantes
para decidir sobre su oportunidad. Los costes de la inversión en educación están constituidos por
gastos directos (gastos de matrícula, tasas especiales, libros y material escolar) e indirectos (las
ganancias perdidas mientras se está invirtiendo en educación). Obviamente, el beneficio
económico de la inversión en educación es la obtención de un aumento en la corriente de
ingresos en el futuro. Como en toda inversión, el tiempo juega un papel fundamental; aunque los
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costes y beneficios de los gastos en educación se producen en momentos diferentes, su
valoración debe referirse a una fecha común. Es decir, se debe de calcular el valor actual neto
de ambos, de los costes actuales y futuros y de los beneficios actuales y futuros de los gastos en
educación. Si el valor actual neto es superior a cero, el individuo debe realizar la inversión en
educación. De forma alternativa, otro criterio para adoptar la decisión de inversión puede
consistir en el cálculo de la tasa interna de rendimiento. Por definición, la tasa interna de
rendimiento es la tasa de descuento a la que el valor actual neto de una inversión en capital
humano es cero. Comparando la tasa interna de rendimiento de la educación y el tipo de interés
del mercado, podemos determinar si la inversión es rentable; en concreto, será rentable invertir
en todas las oportunidades de inversión en capital humano hasta el punto en que la tasa interna
de rendimiento sea igual al tipo de interés de mercado que se considere relevante. Con
posterioridad, se presentarán estimaciones de tasas de rendimiento de los diversos niveles
educativos.
El modelo de capital humano parte del supuesto de que la educación eleva la cantidad de capital
humano del individuo y, por tanto, aumenta su potencial productivo. Dado que los salarios están
relacionados con la productividad, los trabajadores que tienen más capital humano recibirán
generalmente mayores salarios. De hecho, en el modelo competitivo básico se supone que las
empresas conocen la productividad de cada trabajador y que la competencia garantiza que el
salario será igual al valor del producto marginal del trabajo. Sin embargo, como a continuación se
expone, estos supuestos son difícilmente contrastables recurriendo a la evidencia empírica.
Figura 3.1. Capital humano, salarios y productividad.

Educación

Capital
Humano

A

Mayores
Salarios

Aumentos de la
productividad

B

C

D
La Figura 3.1 sintetiza las sendas propuestas por los teóricos del capital humano; así, la
educación se materializa en incrementos de capital humano (senda A), que implica aumentos de
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productividad (senda B) y, a su vez, estos incrementos de productividad se traducen en
mercados competitivos, en aumentos de salarios (senda C). Sin embargo, de las variables
incluidas en la Figura 3.1, sólo es posible, en la mayoría de las situaciones, hacer observaciones
directas sobre la educación y los salarios. En efecto, el aumento en el capital humano es difícil
de medir ya que la calidad de la enseñanza varía ampliamente entre las diversas instituciones
educativas y a lo largo del tiempo. Por su parte, la medición de la productividad del trabajo a
nivel individual tampoco es, normalmente, factible. Por lo tanto, los teóricos del capital humano
sólo han podido contrastar sus teorías indirectamente, de forma que, en la casi totalidad de los
trabajos publicados se han tenido que soslayar las relaciones mostradas en la Figura 3.1 entre
capital humano y productividad (senda B) y productividad y salarios (senda C) y han contrastado
únicamente la relación entre educación y salarios (senda D).
No obstante sus limitaciones, la teoría del capital humano tiene varias implicaciones que pueden
ayudar a interpretar algunos de los rasgos observados previamente en los datos de ingresos.
Los individuos tienen incentivos para concentrar las inversiones en capital humano en los
primeros años. Los trabajadores de más edad tienen menos incentivos para estudiar que los
jóvenes; en primer lugar, porque su coste de oportunidad (ingresos que dejan de percibir) es más
elevado; y, en segundo lugar, porque el período de tiempo durante el cual obtendrán ingresos
más altos a consecuencia de su inversión, es más reducido.
Así, la teoría del capital humano explica los perfiles edad-ingresos de la siguiente forma. Los
individuos realizan sus inversiones en educación y formación cuando son jóvenes, y por ello sus
ingresos crecen rápidamente con la acumulación de capital humano. Con la edad disminuyen las
inversiones en formación, y el crecimiento de la productividad y de los ingresos se ralentiza.
El hecho de que los perfiles de los ingresos de los trabajadores de niveles educativos elevados
sean más pendientes que los de los individuos con niveles educativos más bajos (Figura 2.2),
también puede ser interpretado en términos de la teoría del capital humano. Los trabajadores
más educados tienen más incentivos para invertir en formación laboral porque tienen mayor
facilidad para aprender (menores costes de formación), y mejores perspectivas de promoción o
movilidad laboral (mayores beneficios potenciales) que otros trabajadores. Así, se observa en
muchos países que en los programas de formación continua, gestionados por el sector público o
por las empresas, los trabajadores de mayores niveles educativos están sobrerrepresentados. A
causa de esta acumulación de capital humano, los perfiles de estos trabajadores son más
pendientes que los de los individuos con menores inversiones en educación y formación.
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Para estimar los rendimientos del capital humano se suele utilizar la ecuación de ingresos
planteada por Mincer (1974) que, para el caso de considerar únicamente la educación reglada,
viene dada por la expresión,
Ln(W)= a0 + a1·S + a2·Exp + a3·Exp2 + u

[1]

en donde “W” es el salario, “S” los años de escolarización (aproximados a través de la titulación
alcanzada), “Exp” la experiencia (usualmente aproximada como la edad del individuo menos 6 y
menos los años de escolaridad), y “u” el tradicional elemento de perturbación aleatoria. El signo
esperado de “a2” es positivo mientras que el de “a3” es negativo. En este contexto, el coeficiente
“a1” aproxima bastante bien la tasa de rentabilidad interna marginal de un año extra de
educación.
Obsérvese que esta formulación la hipótesis implícita es que la tasa marginal de rendimiento de
la educación es constante, de forma que no varía al pasar de un nivel educativo al siguiente
(educación primaria frente a secundaria, o secundaria frente a terciaria). El coeficiente estimado
“a1” puede interpretarse, por tanto como una medida aproximada de la tasa privada de
rendimiento marginal promedio de la inversión educativa.
Para permitir que la tasa de rendimiento marginal de la inversión educativa varíe en función del
nivel educativo máximo alcanzado se considera a la educación como una variable discreta,
pudiéndose expresar la función de ingresos minceriana en los siguientes términos:
Ln(W)= a0 + b1·E1 + b2·E2 + b3·E3 + b4·E4 + a2· Exp + a3· Exp2 + u

[2]

En la ecuación [2], se incluyen las mismas variables que en la [1], excepto en lo referente a la
educación reglada, que en la nueva formulación está representada por un conjunto de variables
ficticias que indican el nivel de estudios máximo alcanzado por cada trabajador. En concreto, los
niveles educativos considerados son: Estudios primarios y EGB (E1), Formación Profesional (E2),
Segundo ciclo de educación secundaria -BUP/COU o similar- (E3), Estudios Universitarios Diplomados, Licenciados o superior- (E4). Esta función de ingresos con variables discretas
permite estimar tasas de rendimiento marginal para cada nivel educativo alcanzado.
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4.- Rendimientos de la educación reglada
En este epígrafe se analizarán los rendimientos de la educación reglada, estimados utilizando la
ecuación de Mincer expuesta en el epígrafe precedente. Para la correcta interpretación de los
resultados que se presentan se debe tener en cuenta que los años asignados a cada nivel de
estudios son los establecidos en Serrano y Pastor (2002)17.
En el texto sólo se exponen los resultados obtenidos, mientras que en el anexo a este
documento se recogen todas las regresiones estimadas. Además, y aunque no se mencione en
el texto en cada caso, siempre que se comparan coeficientes entre comunidades, o géneros, o
correspondientes a todos los sectores y a la hostelería, se han realizado los correspondientes
test estadísticos de igualdad de coeficientes.
Las fuentes estadísticas utilizadas son las expuestas en la introducción de este trabajo. La
variable dependiente es el salario por hora neto o bruto dependiendo de la base de datos
empleada en cada caso. La evaluación de la tasa privada de rentabilidad marginal de la inversión
en educación reglada procede de la estimación del coeficiente “a1” de la ecuación (1).
En la Figura 4.1 se recogen las estimaciones de dicho coeficiente para Andalucía y España,
diferenciando la hostelería del resto de actividades incluidas en la EES. Como puede
comprobarse para todas las actividades, los rendimientos marginales de la educación son
claramente superiores cuando se emplea como variable dependiente el salario bruto por hora
(valores obtenidos de la EES). Este hecho se debe a que los impuestos directos sobre las rentas
del trabajo y las transferencias reducen el diferencial de salarios y reducen el rendimiento
marginal de la educación.
Figura 4.1. Rendimientos marginales de la educación reglada (%).
17

Los años asignados a cada nivel educativo, siguiendo el criterio establecido en Serrano y Pastor (2002),
son:
-

Sin estudios o primarios incompletos (0 años)
Educación primaria completa (5 años)
Ciclo 1º de secundaria (8 años)
Ciclo 2º de secundaria (12 años)
Formación profesional de grado medio (FP I) (10 años)
Formación profesional de grado superior (FP II) (13 años)
Diplomados universitarios (15 años)
Titulados superiores (17 años)
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Total de sectores y hostelería
Andalucía restaurantes (IFD97)

1,95

Andalucía hoteles (IFD97)

3,19

Andalucía total hostelería (IFD97)

2,98

Andalucía hostelería (EES)

4,34

España hostelería (EES)

3,52

Andalucía hostelería (ECVT)

2,55

España hostelería (ECVT)

2,55

Andalucía total (EES)

6,87

España total (EES)

7,18

Andalucía total (ECVT)

5,65

España total (ECVT)

5,65
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8

Nota: Salarios por hora netos o brutos según la base estadística utilizada.
Fuentes: 1FD97-0858, EES y ECVT

En términos de salario bruto por hora los rendimientos marginales de la educación son
ligeramente inferiores en Andalucía con relación a la media española. En cambio, en la
hostelería la situación es inversa; en Andalucía, se valora más la educación reglada de los
trabajadores. Este resultado es significativo y se incidirá en el posteriormente cuando se
presenten los rendimientos marginales de la educación por niveles educativos.
En cambio, de las estimaciones basadas en la EES y de las realizadas con la ECVT no se
obtienen diferencias, estadísticamente significativas, en los rendimientos marginales de la
educación entre España y Andalucía. Recordemos que esta encuesta cubre a todas las
empresas, y no sólo a las de más de 10 trabajadores como sucede en la EES; por lo tanto, se
considera el sector de hostelería en su totalidad, incluyendo los bares y los pequeños
establecimientos hoteleros, donde el nivel educativo requerido a los trabajadores para el
desarrollo de su labor profesional considerablemente inferior.
Finalmente, también se recogen en la Figura 4.1 los rendimientos marginales de la educación,
estimados utilizando la base de datos de hoteles y restaurantes mayores de 8 trabajadores
construida en el proyecto 1FD97-0858. Puede observarse que los rendimientos estimados,
tomando como variable dependiente el salario neto por hora trabajada, son ligeramente
superiores en la hostelería a los que se obtuvieron con la ECVT. Nuevamente, la explicación
puede estar en la no inclusión en esta base estadística de las pequeñas empresas hosteleras.
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Además destaca el diferencial de rendimientos marginales de la educación reglada entre hoteles
(3,19%) y restaurantes (1,95%); así pues, como cabía esperar, en los hoteles la educación
reglada es más valorada.
En la Figura 4.2 se comparan las tasas de rendimientos marginales de la educación según
géneros en la hostelería y el conjunto de actividades incluidas en la EES. Los rendimientos de la
educación de las mujeres son superiores a los de los hombres en el conjunto de actividades y en
ambos ámbitos geográficos; este resultado está en concordancia con los obtenidos en la
mayoría de estudios realizados (ver, por ejemplo, Harmon, Walker, y Westergaard-Nielsen,
2001). En cambio en la hostelería los rendimientos marginales de la educación son
significativamente inferiores para las mujeres. Este hecho puede deberse a las características
propias de los puestos de trabajo mayoritariamente ocupados por mujeres (segregación
ocupacional) y a la discriminación salarial según géneros. En cualquier caso, hay que subrayar
los mayores rendimientos de la educación tanto de hombres como de mujeres que proporciona
estar empleado en la hostelería andaluza en comparación con la media de España.
Figura 4.2. Rendimientos marginales de la educación para el conjunto de sectores y la hostelería
según géneros (%)
Andalucía (H, M)

3,22

España (H, M)

2,37

Andalucía (H, V)

4,83

España (H, V)

4,41

Andalucía (T, M)

7,00

España (T, M)

7,53

Andalucía (T, V)

6,92

España (T, V)

7,20
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Nota: T = todos los sectores, H = hostelería, V = hombres y M = mujeres.
Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

Además de estimar los rendimientos de la educación por géneros, es interesante analizar las
posibles diferencias según comunidades autónomas. En este caso, nos limitamos a aquellas
comunidades autónomas que compiten directamente con Andalucía por el turismo extranjero,
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además de Madrid, y para las que existen suficientes observaciones en la base de datos
utilizada (EES).
Figura 4.3. Rendimientos marginales de la educación en la hostelería
por Comunidades Autónomas (%)
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Nota: Los valores de los rendimientos marginales de la educación para las comunidades de Baleares y
Cataluña no son estadísticamente distintos a los obtenidos para Andalucía (Test de Wald)
Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

Como puede apreciarse en la Figura 4.3 las comunidades autónomas con mayores rendimientos
marginales de la educación son Andalucía, Cataluña y Baleares. En los tres casos, son
comunidades cuyo destino está considerado como de sol y playa. En ellas la satisfacción del
turista depende de diversos factores, pero es esencial que la calidad de lo que el turista
considera como producto básico sea la adecuada. Una de las características más destacadas de
los destinos de sol y playa es el elevado nivel de repetición de los turistas; ahora bien, la lealtad
al destino sólo puede generarse por la vía de la adaptación a las exigencias de calidad (ver, Lillo
Bañuls, 2005). Además, las empresas hosteleras deben ser capaces de ofrecer unos servicios
que respondan a las expectativas de sus clientes en un contexto de mayor competencia
internacional. Así pues, demandarán mas capital humano y este aumento en su demanda podría
determinar un alza en su retribución, siendo esta recompensa salarial mayor para aquellos
trabajadores que hayan obtenido mayor nivel de educación reglada. Así es posible que la
escasez de trabajadores cualificados especializados en las actividades de hostelería conlleve un
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aumento en la rentabilidad marginal de la educación, dado que cuanto mayor es el nivel
educativo del trabajador mayor es su capacidad de adaptación y de aprendizaje.
La ecuación [1] presupone que los rendimientos marginales de la educación reglada son
constantes, con independencia del número de años de educación que el individuo ha acumulado.
Como se expuso en el epígrafe anterior, una generalización inmediata de la ecuación [1] consiste
en permitir que los rendimientos marginales de la educación reglada varíen en función del paso
de un nivel educativo al siguiente. Esta generalización está representada en la ecuación [2] del
epígrafe precedente. En este caso, las dimensiones de las bases de datos disponibles, imponen
los límites a las posibles desagregaciones por niveles educativos. De esta forma, sólo se han
considerado cuatro niveles educativos, además de la categoría de analfabetos y sin estudios. En
la Tabla 4.1 se reflejan los rendimientos marginales de la educación por niveles educativos en
España y Andalucía para el total de asalariados de la hostelería y para el conjunto de actividades
recogidas en la EES18.
Tabla 4.1. Tasas de rendimiento marginal por niveles educativos en Andalucía. Comparación con
la media española

Educación primaria y EGB/Sin estudios
Formación profesional/Educación primaria y EGB
Segundo ciclo secundaria/Educación primaria y EGB
Estudios Universitarios /Segundo ciclo secundaria

ANDALUCÍA
Total (1) Hostelería (2)
3,44
7,22
7,79
6,37
9,07
5,35
20,61
25,89

ESPAÑA
Total (3) Hostelería (4)
5,02
1,41
9,41
3,89
9,74
4,51
24,30
10,65

Diferencia de rendimientos
marginales
Andalucía
España
(2)-(1)
(4)-(3)
3,78
-3,61
-1,42
-5,52
-3,72
-5,23
5,27
-13,65

Todos los coeficientes estimados son estadísticamente distintos como confirman los test de Wald realizados
Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

18

Los años medios de estudios aplicados en el cálculo de los rendimientos marginales de la educación
cuando se han agregado varios niveles educativos (Educación primaria y EGB, Formación Profesional y
Estudios Universitarios) se han estimado como la media ponderada de los niveles educativos que se
unifican para la hostelería y el conjunto de actividades. Así, el cálculo de los rendimientos marginales del
primer nivel educativo considerado se ha realizado mediante la siguiente expresión, dado que la función
de salarios es semilogarítmica (Halvorsen y Palmquist, 1980):
⎛
⎞
r1 = ⎜ exp b1 − 1
⎟ * 100 ; donde, r1 = rendimientos de la educación primaria y EGB;
años
de
estudios
1
⎝
⎠

( ( ) )

b1 =parámetro estimado de la ecuación [2]; y años de estudios1 = años medios de estudios de la educación

primaria y EGB.
Para los siguientes niveles educativos, la expresión utilizada ha sido:
⎛
⎞
exp bi − exp bi − 1
⎟⎟ * 100 ; donde, i= niveles educativos (i=1,…,4); y bi =
ri = ⎜⎜
⎝ años de estudioi − años de estudioi − 1 ⎠

( )

( )

parámetros estimados en la ecuación [2].
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De los resultados obtenidos, cabe destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, resaltan los
mayores rendimientos marginales de la hostelería andaluza en los cuatro niveles educativos
considerados, frente a los datos obtenidos en el ámbito español para el mismo sector. Esta
diferencia es más significativa sobre todo en el primer nivel (Educación primaria y EGB) y en el
último (Estudios Universitarios). También en ambos niveles la rentabilidad marginal de la
educación en la hostelería andaluza es mayor que la correspondiente al total de actividades
recogidas en la EES; además, en el nivel de estudios universitarios estamos incluyendo la
titulación específica de turismo (Diplomatura en Turismo y la Titulación anterior equivalente
TEAT), lo que podría explicar parte de los elevados rendimientos estimados. En segundo lugar,
tanto en la formación profesional como en el segundo ciclo de enseñanza secundaria los
rendimientos son inferiores en la hostelería. En este caso hay coincidencia entre la media de
España y Andalucía. No obstante, en la hostelería andaluza los rendimientos marginales de la
educación son sensiblemente superiores a los de España. Finalmente, los rendimientos
estimados pueden estar poniendo de manifiesto que los estudios requeridos por los puestos de
trabajo en la hostelería o son los primeros niveles educativos o los últimos. De hecho, la
educación postsecundaria no es requerida en la mayoría de los puestos de trabajo al acceder al
sector de la hostelería. En cambio, los estudios universitarios son valorados en los puestos de
dirección y gestión.
5.- Rendimientos de la antigüedad en el puesto de trabajo y de la educación no reglada
La teoría del capital humano, además de la enseñanza reglada, considera otras formas de
inversión en capital humano a los largo del ciclo vital. Entre estas formas, las más interesantes
para el sector que estamos analizando en términos comparativos con el resto de actividades de
la industria y los servicios son: la experiencia previa, la antigüedad en el puesto de trabajo y la
formación recibida al margen de la enseñanza reglada. Partiendo de la ecuación [1] del epígrafe
3, se considera que:
Experiencia teórica (Exp)= Experiencia previa (Expp) + antigüedad (Ant)
De esta forma, la ecuación [1] se transforma en:
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Ln(W)= a0 + a1·S + a2·Expp + a3·Expp2 + a4·Ant + a5· Ant2 + u

[3]

Una vez estimada esta ecuación, según género y diferenciando la hostelería del resto de
sectores, se han recogido los principales resultados en la Tabla 5.119
Tabla 5.1. Rendimientos marginales de la experiencia previa y
de la antigüedad en la empresa (%)
ESPAÑA
Total sectores
Hostelería
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Rendimientos de la experiencia previa
Años de experiencia
1
1,5328 1,6015 0,9818 0,54296 1,1646
0
5
1,3656 1,4391
0,873 0,4772 1,0374
0
10
1,1566 1,2361
0,737
0,395 0,8784
0
20
0,7386 0,8301
0,465 0,2306 0,5604
0
30
0,3206 0,4241
0,193 0,0662 0,2424
0

1,4369
1,3089
1,1489
0,8289
0,5089

1,4442
1,3282
1,1832
0,8932
0,6032

0,9014
0,787
0,644
0,358
0,072

0,7457
0,7457
0,7457
0,7457
0,7457

1,0749
1,0749
1,0749
1,0749
1,0749

0
0
0
0
0

Rendimientos de la antigüedad
Años de antigüedad
1
3,6206
5
3,279
10
2,852
20
1,998
30
1,144

4,3649
3,8777
3,2687
2,0507
0,8327

4,2008
3,768
3,227
2,145
1,063

4,7505
3,9537
2,9577
0,9657
-1,0263

2,3701
2,3701
2,3701
2,3701
2,3701

1,8855
1,8855
1,8855
1,8855
1,8855

3,0023
3,0023
3,0023
3,0023
3,0023

3,5555
3,2155
2,7905
1,9405
1,0905

3,4008
3,0336
2,5746
1,6566
0,7386

2,4451
2,2459
1,9969
1,4989
1,0009

2,5436
2,3524
2,1134
1,6354
1,1574

2,0849
1,8241
1,4981
0,8461
0,1941

ANDALUCÍA
Total sectores
Hostelería
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Todos los coeficientes estimados son estadísticamente distintos como confirman los test de Wald realizados
Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

De la información presentada se pueden destacar los siguientes extremos. Primero, los
rendimientos de la experiencia teórica previa (Expp) son inferiores a los rendimientos de la
antigüedad en el puesto de trabajo. Segundo, los rendimientos de la experiencia teórica previa
son iguales a cero para las mujeres en la hostelería, tanto en Andalucía como en España en su
conjunto. Tercero, los rendimientos de la antigüedad en el puesto de trabajo son constantes en la
hostelería andaluza, tanto para mujeres como para hombres (es decir, el valor estimado del
parámetro a5 de la ecuación [3] no es estadísticamente significativo). Cuarto, por último, los
rendimientos de la antigüedad en el puesto de trabajo en la hostelería andaluza son mayores en
las mujeres.

19

Los rendimientos marginales de la experiencia previa (rExpp) se han calculado como sigue:

rExpp = (a 2 + 2 ⋅ a 3 ⋅ Expp) ⋅ 100

De la misma forma, los rendimientos marginales de la antigüedad en el puesto de trabajo (rant)se calculan:
rAnt = (a4 + 2 ⋅ a5 ⋅ Ant ) ⋅ 100
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Las observaciones antes realizadas pueden interpretarse considerando las características
específicas de los puestos de trabajo de la hostelería, de aquellos ocupados en este sector
mayoritariamente por mujeres y del ciclo laboral de las mujeres que, a diferencia de los hombres,
pueden interrumpir más a menudo su actividad laboral y dedicarse a la crianza de los
descendientes. Este último hecho podría explicar el rendimiento nulo de la experiencia teórica
previa, que como ya se advirtió en el epígrafe 2, puede constar de los años en paro o de
inactividad. Por otra parte, que en la hostelería andaluza los rendimientos marginales de la
antigüedad en el puesto de trabajo sean más elevados que en el resto de actividades incluidas
en la EES, y además constantes, se debe a que en la mayoría de las ocupaciones turísticas la
cualificación se adquiere realmente en el puesto de trabajo. En muchas de estas ocupaciones, el
trato personal, la habilidad para relacionarse con el cliente en situaciones estresantes, la
apariencia limpia, la cortesía y las maneras educadas, son más importantes que la enseñanza
reglada y se aprenden, básicamente, en el puesto de trabajo. Otras ocupaciones del sector como
las del grupo de restauración -cocinero, jefe de cocina, camarero, maitre, etc- claramente
también incorporan en el trabajador una parte considerable de su cualificación en el puesto de
trabajo; y, este aprendizaje es posible que continúe a lo largo de todo el ciclo laboral.
Otra forma alternativa de presentar los datos antes expuestos consiste en analizar las diferencias
salariales de un trabajador sin estudios frente a otros con diferentes niveles de formación
reglada, descomponiendo la contribución que al respecto cabe asignar a las distintas formas de
capital humano.
En la Tabla 5.2 se presenta la situación, con datos de la Comunidad andaluza, de un hombre y
una mujer de 55 años cada uno con sólo 5 años de estudios en relación a otra persona del
mismo género, pero con estudios de Licenciado Universitario (17 años de estudios). Así el
individuo de 55 años y sólo estudios primarios (5 años de estudios), se le asignan una
experiencia previa de 22 años y una antigüedad en el puesto de trabajo de igual duración; en el
caso siguiente, los años de estudios son 17, y siguiendo el mismo criterio, la experiencia previa y
la experiencia en el puesto de trabajo supondrán cada una 16 años. Como se puede constatar el
tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios se ha distribuido en partes iguales en
ambas situaciones.
Tabla 5.2. Rendimientos marginales de la experiencia previa, de la antigüedad en el puesto de
trabajo (%). Comparativa para un individuo de 55 años en Andalucía.
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Años de estudios
Experiencia previa
Antigüedad

Total sectores
Hostelería
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
5 años estudio 17 años estudio 5 años estudio 17 años estudio 5 años estudio 17 años estudio 5 años estudio 17 años estudio
23,03
56,06
27,96
60,14
23,16
58,49
16,48
47,98
20,79
11,64
13,14
6,89
27,90
15,07
0,00
0,00
56,18
32,30
58,90
32,97
48,94
26,44
83,52
52,02

Fuente: Elaboración propia a partir de la EES.

Pues bien, el hombre andaluz que trabaje en la hostelería con sólo cinco años de estudios
presentará una diferencia salarial frente a los analfabetos y sin estudios que en un 48,94%
vendría aplicada por la antigüedad, en un 27,90% por la experiencia teórica previa y sólo en un
23,16% por la educación reglada recibida. En cambio, el individuo varón con estudios de
licenciado debe su mayor salario respecto al analfabeto y sin estudios en un 58,49% a la
educación reglada, en un 15,07% a la experiencia previa y, el restante 26,44%, a la experiencia
en el puesto de trabajo. Un análisis comparativo revela, en el caso de las mujeres, que las
diferencias aún son mayores en la hostelería andaluza: la mujer con cinco años de estudios debe
sus mayores ingresos salariales, en relación al grupo de analfabetas y sin estudios, en un
83,52% a la antigüedad; en cambio, en el caso de una la mujer con título de licenciado sus
diferencias salariales frente al grupo de referencia vienen explicadas en un 52,02% por la
antigüedad y el restante 47,98% por el nivel académico alcanzado.
Por su parte, como puede observarse en la Tabla 5.3, los cursos no reglados para los que
disponemos de información proporcionan rentabilidades marginales a aquellos trabajadores que
los han realizado. El caso del inglés, que presenta la menor rentabilidad y además su estimación
es muy imprecisa, puede explicarse teniendo en cuenta que este idioma es requerido en
prácticamente todo el sector y considerado como cualificación necesaria par acceder a la
mayoría de las ocupaciones en hoteles y restaurantes.
En cambio, conocimientos de idiomas adicionales (francés y alemán) y de informática, sobre
todo a nivel avanzado, tienen tasas de rentabilidad marginal entre el 6 y el 8 por ciento.
Tabla 5.3. Rendimientos marginales de la educación no reglada
Conocimientos de:

Tasa de rendimiento
marginal (%)

Inglés

2,01***

Francés

8,16*

Alemán

6,21**

Informática a nivel básico

3,12*

Informática a nivel avanzado

8,37*

1741

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho 2008
Estadísticamente significativos al 1% (*), al 10% (**) y al 20% (***).

6.- Consideraciones finales
En este documento se ha realizado un análisis descriptivo de las diferencias salariales en la
hostelería (andaluza y española) y se han estimado los rendimientos marginales de la educación.
Se han utilizado las bases de datos con la información disponible más actualizada, en las que
constan el salario bruto o neto y las horas trabajadas. Estos dos últimos datos son
imprescindibles para los objetivos planteados en este trabajo.
En el análisis descriptivo de las diferencias salariales se ha constatado que en la hostelería
andaluza los incrementos del salario bruto por hora trabajada son muy superiores en los
hombres con respecto a las mujeres, según la EES. También se ha puesto de manifiesto que en
la composición del salario bruto mensual en la hostelería, el salario base representa mayor
proporción que en el resto de las actividades de los sectores de industria y servicios. Se ha
presentado el salario neto percibido según tipos de contrato y se han verificado las diferencias
existentes entre ambos géneros. Asimismo, se ha calculado, siempre en términos relativos, el
incremento que se produce en el salario neto por hora trabajada a medida que aumenta la edad
y el nivel máximo de estudios alcanzado. En ambos casos, los resultados obtenidos son los
usuales en este tipo de trabajos. Por último, se ha estimado el salario neto por hora trabajada
para ocupaciones específicas de la hostelería y se ha constatado que las retribuciones obtenidas
por jefes de cocina, maitre, jefes de recepción, subjefes de cocina y responsables del
mantenimiento son salarios sensiblemente superiores a la media (un 25% mayor). En el extremo
opuesto, las limpiadoras apenas superan el 75% del salario neto medio; además, entre las
siguientes ocupaciones peor remuneradas se sitúan los ayudantes de camarero, los botones,
ayudantes de recepción y pinche.
Tras presentar el modelo de la teoría del capital humano se han expuesto y comparado los
rendimientos marginales de la educación reglada y no reglada, así como de la experiencia
teórica y de la experiencia en el puesto de trabajo. A nuestro juicio, los resultados obtenidos en
este apartado son novedosos y representativos de cómo se valora los distintos componentes del
capital humano en la hostelería.
La comparación entre las estimaciones con distintas bases de datos y con definiciones
alternativas del salario por hora (bruto o neto) ha revelado que los mayores rendimientos
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marginales de la educación se obtienen en la hostelería, en aquellas empresas de más de ocho
trabajadores y, sobre todo, en los hoteles. Además, en Andalucía los rendimientos marginales de
la educación en la hostelería son superiores a la media nacional. Este hecho se debe, a nuestro
juicio, al mayor peso relativo de los hoteles en este sector, ya que en el caso de los restaurantes
dichos rendimientos son, estadísticamente, muy inferiores a la media.
Respecto a las diferencias según géneros, se ha puesto de manifiesto cómo, al contrario de lo
que sucede cuando se trabaja con datos referentes a todas las actividades económicas, los
rendimientos marginales de la educación reglada son inferiores para las mujeres.
Por comunidades autónomas, Andalucía figura entre las comunidades con mayores rendimientos
marginales de la educación reglada, junto a Cataluña y Baleares. Este hecho puede ser
indicativo de la relación positiva existente entre calidad y cualificación de los asalariados. Es
posible que la escasez de trabajadores cualificados en las actividades de hostelería conlleve un
aumento de la rentabilidad marginal de la educación, dado que cuanto mayor es el nivel
educativo del trabajador mayor es su capacidad de adaptación y aprendizaje.
De la estimación de los rendimientos marginales de la educación reglada según niveles
educativos se ha inferido que son los estudios primarios y secundarios de primer ciclo, junto a los
estudios universitarios, los más rentables. A nuestro juicio, estos resultados muestran que los
estudios reglados requeridos en la hostelería o son los primeros niveles educativos o los
estudios universitarios, dadas las características de los puestos de trabajo de este sector.
Respecto a los rendimientos marginales de la experiencia teórica previa y de la antigüedad en el
puesto de trabajo, los datos utilizados muestran que los rendimientos marginales de la
antigüedad son los más importantes en este sector, donde, en la mayoría de las ocupaciones, la
cualificación se adquiere realmente en el puesto de trabajo.
Finalmente, se ha considerado la influencia de la enseñanza no reglada y se ha puesto de
manifiesto cómo el conocimiento de idiomas adicionales al inglés (francés y alemán) además de
la capacitación para el uso de la informática a nivel básico y, sobre todo, a nivel avanzado,
incrementan considerablemente el salario neto percibido por los asalariados de la hostelería.
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Anexo estadístico
A.1. Regresiones utilizadas para la elaboración de la Figura 4.1 Rendimientos marginales de la
educación reglada (%).
Total de sectores y hostelería
Datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial
(Variable dependiente: logaritmo del salario bruto por hora)
España todos los sectores

España sector hostelería

Estadísticos t
Variables

Coeficientes
estimados

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

Constante
Años de
estudios
Experiencia
teórica
Experiencia
teórica2

Andalucía todos los sectores

Andalucía hostelería

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

(Robustos frente a

la

estimados

la

heterocedasticidad)

heterocedasticidad)

0,770735

137,0382

1,205771

56,52269

0,74364

33,45047

1,073308

14,1595

0,071767

229,5778

0,03525

23,06794

0,068684

56,03484

0,043381

8,015857

0,031993

86,78442

0,015351

12,40388

0,036453

23,62314

0,020022

4,047494

-0,000321

-43,55202

-0,000155

-6,486936

-0,000373

-11,75447

-0,00012

-1,21229

R2 ajustado

0,295024

0,100422

0,288954

0,197744

1,125643

0,693199

1,130441

0,680051

21028,78 (0,0000)

337,2739 (0,0000)

1306,833 (0,0000)

59,25243 (0,0000)

150742

9038

9641

710

Criterio de
Akaike
Estadístico F
(Valor-p)
Número de
observaciones

Datos procedentes del Proyecto1FD97-0858
(Variable dependiente: logaritmo del salario neto por hora)
Andalucía hostelería
Variables
Constante

Coeficientes
estimados
1,308663

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

49,36876

Hoteles
Coeficientes
estimados
1,269209

Restaurantes

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

40,30694

Coeficientes
estimados
1,465123

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

26,77047
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Años de estudios
Experiencia
teórica
Experiencia
teórica2

0,029819

18,44852

0,031944

17,14617

0,019516

5,723754

0,018085

11,86551

0,019698

11,52143

0,012002

3,130036

-0,000122

-3,905159

-0,000137

-4,097011

-0,000070

-0,785647

R2 ajustado

0,215874

0,228649

0,119565

Criterio de Akaike

-0,010076

0,000411

-0,07667

282,6375 (0,0000)

234,3869 (0,0000)

32,95886

3070

2363

707

Estadístico F
(Valor-p)
Número de
observaciones

Datos procedentes de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo
(Variable dependiente: logaritmo del salario neto por hora)
España todos los sectores
Estadísticos t

Coeficientes

Variables

estimados

(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

España sector hostelería
Estadísticos t

Coeficientes
estimados

(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Constante

0,056517

65,33256

0,025543

5,970919

Años de estudios

-0,000574

-0,569433*

-0,004623

-0,998086*

Interacción entre años de estudios y Andalucía

0,024369

27,20262

0,012267

3,965433

Experiencia teórica

-0,000232

-13,08127

-0,000126

-2,252802

Experiencia teórica2

0,738668

50,85578

1,101427

17,33251

R2 ajustado

0,267318

0,045985

Criterio de Akaike

0,852166

0,889608

1369,456 (0,0000)

13,80969 (0,0000)

15004

1064

Estadístico F (Valor-p)
Número de observaciones

* Coeficientes no significativos estadísticamente

A.2. Regresiones utilizadas para la elaboración de la Figura 4.2 Rendimientos marginales de la
educación para el conjunto
de sectores y la hostelería según géneros (%).
Datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial
(Variable dependiente: logaritmo del salario bruto por hora)
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España todos los sectores
Hombres

España sector hostelería
Mujeres

Estadísticos t
Variables

Coeficientes

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

estimados

heterocedasticidad)

Constante
Años de
estudios
Experiencia
teórica
Experiencia
teórica2

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

1,360165

51,54139

0,072002

184,315

0,075323

156,4116

0,044102

19,69217

0,023712

12,79897

0,033376

71,90397

0,028853

50,9522

0,024156

12,72756

0,006494

4,360593

-0,000334

-36,84434

-0,000346

-29,54578

-0,000249

-6,80332

-0,000065

-2,282107

0,31236

0,332269

0,169626

0,049824

1,0995

0,956134

0,814034

0,401941

14545,43 (0,0000)

9071,405 (0,0000)

280,9944 (0,0000)

87,06667 (0,0000)

96057

54685

4113

4925

Hombres
Coeficientes

(Robustos frente a
la

estimados

heterocedasticidad)

teórica
Experiencia
teórica2
R2 ajustado

Hombres

Estadísticos t
Coeficientes

estimados

Andalucía sector hostelería

Mujeres

Estadísticos t

Experiencia

la
heterocedasticidad)

35,36456

Andalucía todos los sectores

estudios

estimados

1,087752

observaciones

Años de

la
heterocedasticidad)

(Robustos frente a

76,30896

Número de

Constante

(Robustos frente a

0,664449

Akaike

Variables

Estadísticos t
Coeficientes

118,4103

Criterio de

(Valor-p)

Mujeres

0,827425

R2 ajustado

Estadístico F

Hombres

Mujeres

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

(Robustos frente a
la
heterocedasticidad)

0,799259

29,96562

0,649787

17,74228

1,022883

10,29996

1,178614

9,899395

0,06923

46,16059

0,069916

35,62131

0,048262

6,527171

0,032205

4,121613

0,035896

19,4372

0,037842

14,81822

0,022906

3,745901

0,018675

2,242707

-0,000341

-9,233558

-0,000544

-10,16511

-0,000134

-1,128468

-0,000218

-1,281432

0,30689

0,299187

0,227038

0,105127
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Criterio de

1,11323

0,966807

0,741271

0,489668

948,9753 (0,0000)

458,6525 (0,0000)

40,84872 (0,0000)

12,78689 (0,0000)

6424

3217

408

302

Akaike
Estadístico F
(Valor-p)
Número de
observaciones

A.3. Regresiones utilizadas para la elaboración de la Figura 4.3. Rendimientos marginales de la
educación
en la hostelería por Comunidades Autónomas (%)
Datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial
(Variable dependiente: logaritmo del salario bruto por hora)
Andalucía

España

Estadísticos t
Variables

Coeficientes
estimados

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

Constante
Años de
estudios
Experiencia
teórica
Experiencia
teórica2
R2 ajustado
Criterio de
Akaike
Estadístico F
(Valor-p)
Número de
observaciones

Madrid

Cataluña

Estadísticos t

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

la

estimados

heterocedasticidad)

heterocedasticidad)

(Robustos frente a
la
heterocedasticidad)

1,073308

14,1595

1,205771

56,52269

1,325051

20,10015

1,101436

17,77016

0,043381

8,015857

0,03525

23,06794

0,030809

6,130977

0,04712

10,47802

0,020022

4,047494

0,015351

12,40388

0,011396

2,926595

0,02669

7,741049

-0,00012

-1,21229

-0,000155

-6,486936

-0,00015

-2,091862

-0,000355

-5,441334

0,197744

0,100422

0,058004

0,177155

0,680051

0,693199

0,960881

0,512214

59,25243 (0,0000)

337,2739 (0,0000)

21,52509 (0,0000)

77,71704 (0,0000)

710

9038

1001

1070
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C. Valenciana

Canarias

Estadísticos t
Variables

Coeficientes
estimados

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

Constante
Años de
estudios
Experiencia
teórica
Experiencia
teórica2
R2 ajustado
Criterio de
Akaike
Estadístico F
(Valor-p)
Número de
observaciones

Baleares

Otras CC.AA.

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

la

estimados

heterocedasticidad)

Estadísticos t

(Robustos frente a

Coeficientes

(Robustos frente a

la

estimados

la

heterocedasticidad)

heterocedasticidad)

1,227379

15,65417

1,254405

23,90959

1,183689

16,54688

1,243173

39,22007

0,033547

6,114096

0,036504

9,742842

0,049786

10,6659

0,026507

12,0818

0,013941

2,88977

0,013401

4,499273

0,020695

4,744182

0,010334

5,523838

-0,0001

-1,026262

-0,000122

-2,217039

-0,000258

-3,097572

-0,000078

-2,095161

0,118399

0,115434

0,163174

0,072537

0,636145

0,5081

0,734118

0,510693

22,4879 (0,0000)

51,89395 (0,0000)

61,12256 (0,0000)

96,88623 (0,0000)

481

1171

926

3679
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A.4. Regresiones utilizadas para la elaboración de la Tabla 4.1. Tasas de rendimiento marginal por niveles educativos en Andalucía.
Comparación con la media española
Datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial
(Variable dependiente: logaritmo del salario bruto por hora)

Variables
Constante
Educación
primaria y
hasta EGB
Formación
profesional
Segundo ciclo
secundaria
Estudios
universitarios
Experiencia
teórica
Experiencia
teórica2
R2 ajustado
Criterio de
Akaike
Estadístico F
(Valor-p)
Número de
observaciones

España todos los sectores
Estadísticos t
Coeficientes (Robustos frente a
estimados
la
heterocedasticidad)
0,950857
109,4882

España sector hostelería
Estadísticos t
Coeficientes (Robustos frente a
estimados
la
heterocedasticidad)
1,317336
58,06195

Andalucía todos los sectores
Estadísticos t
Coeficientes (Robustos frente a
estimados
la
heterocedasticidad)
0,987163
30,25636

Andalucía hostelería
Estadísticos t
Coeficientes (Robustos frente a
estimados
la
heterocedasticidad)
0,965368
13,24804

0,286402

36,3081

0,089269

4,935914

0,206342

6,929833

0,402728

7,916245

0,591584

71,1007

0,254056

10,88565

0,474919

15,02575

0,571266

8,009475

0,618744

70,83234

0,289606

13,34257

0,538528

16,19403

0,57122

9,257054

1,051696

124,9203

0,551119

18,53675

0,941885

29,69991

1,040891

10,60636

0,033927

91,97599

0,017936

13,96423

0,038045

24,86603

0,020434

4,133125

-0,000383

-51,87696

-0,000212

-8,533494

-0,000426

-13,56226

-0,000134

-1,361402

0,307664

0,115788

0,306341

0,254995

1,107571

0,676302

1,105996

11165,49 (0,0000)

198,2325 (0,0000)

710,5521 (0,0000)

41,44517 (0,0000)

150742

9038

9641

710

0,610206
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A.5. Regresiones utilizadas para la elaboración de las Tablas 5.1. y 5.2. Rendimientos marginales de la experiencia previa
y de la antigüedad en el puesto de trabajo (%).
Datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial
(Variable dependiente: logaritmo del salario bruto por hora)
España todos los sectores

España sector hostelería

Hombres
Variables

Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Mujeres
Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Hombres
Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Mujeres
Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Constante

1,048246

146,1139

0,901463

100,6920

1,237982

40,65048

1,429232

56,00704

Años de estudios

0,061895

143,0332

0,063551

120,2581

0,037830

16,34139

0,019390

10,57205

Experiencia previa

0,016421

34,93809

0,010090

17,59757

0,011964

6,272410

-0,000350

-0,233323*

Experiencia previa2

-0,000203

-19,48445

-0,000136

-10,43438

-0,000159

-3,807809

0,000009

0,310156*

0,036405

83,59244

0,034926

56,59332

0,025914

12,69404

0,021501

11,47227

-0,000425

-30,95429

-0,000459

-21,17635

-0,000239

-3,399036

-0,000326

-4,466545

Antigüedad en el puesto
de trabajo
Antigüedad en el puesto
de trabajo2
R2 ajustado

0,366576

0,389229

0,229887

0,115287

Criterio de Akaike

1,017395

0,867007

0,73918

0,330964

11118,92 (0,0000)

6970,74 (0,0000)

246,4948 (0,0000)

129,3291 (0,0000)

96057

54685

4113

4925

Estadístico F (Valor-p)
Número de observaciones

* Coeficientes no significativos estadísticamente
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Andalucía todos los sectores
Hombres
Variables

Coeficientes
estimados

Andalucía sector hostelería
Mujeres

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Hombres
Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Mujeres
Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Constante

1,075089

38,71643

0,943724

26,69864

1,220931

13,82212

1,346511

12,61476

Años de estudios

0,05626

33,77461

0,057616

27,96914

0,039254

5,307198

0,026060

3,388693

Experiencia previa

0,014732

8,219174

0,009300

3,748257

0,010749

2,205958

0,001710

0,213595*

Experiencia previa2

-0,000145

-3,749984

-0,000143

-2,409861

-0,000101

-0,930474*

-0,0000017

-0,009916*

0,043090

24,33065

0,049497

19,33086

0,018855

2,935572

0,030023

3,626695

-0,000541

-9,286073

-0,000996

-10,93007

0,000177

0,796583*

-0,000422

-1,30298

Antigüedad en el puesto
de trabajo
Antigüedad en el puesto
de trabajo2
R2 ajustado

0,385238

0,373883

0,350051

0,219942

Criterio de Akaike

0,993588

0,854724

0,572776

0,358866

805,988 (0,0000)

385,0838 (0,0000)

44,84064 (0,0000)

17,97376 (0,0000)

6424

3217

408

302

Estadístico F (Valor-p)
Número de observaciones

* Coeficientes no significativos estadísticamente

A.6. Regresiones utilizadas para la elaboración de la Tabla 5.3. Rendimientos marginales de la educación no reglada (%)
Datos procedentes del Proyecto1FD97-0858
(Variable dependiente: logaritmo del salario neto por hora)
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Variables

Coeficientes
estimados

Estadísticos t
(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Constante

1,423774

46,73224

Años de estudios

0,019963

11,11449

Experiencia teórica

0,012173

7,347397

Experiencia teórica2

-0,000112

-3,263252

Antigüedad en el puesto de trabajo

0,005899

7,093392

Ficticia =1 si el individuo es un hombre

0,090741

10,41344

Ficticia =1 si el trabajador tiene otro contrato de trabajo adicional

-0,115097

-5,480446

Ficticia =1 si el contrato es eventual

-0,075006

-6,449894

Ficticia =1 si el contrato es indefinido a tiempo parcial

-0,065142

-2,166289

Ficticia =1 si el contrato es fijo discontinuo

-0,067365

-6,530699

Ficticia =1 si el trabajador posee un nivel alto de idioma inglés

0,020148

1,325867**

Ficticia =1 si el trabajador posee un nivel alto de idioma francés

0,081612

3,550404

Ficticia =1 si el trabajador posee un nivel alto de idioma alemán

0,062143

1,758033*

Ficticia =1 si el trabajador posee un nivel básico de conocimientos de informática

0,031208

3,051213

Ficticia =1 si el trabajador posee un nivel avanzado de conocimientos de informática

0,083732

3,900590

R2 ajustado

0,316289

Criterio de Akaike

-0,11583

Estadístico F (Valor-p)

93,78549 (0,0000)

Número de observaciones

2809

Estadísticamente significativo al 10% (*) y al 20% (**)
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O Ambiente ao Serviço do Turismo? – Percepções dos promotores do turismo rural na
área do Parque Natural de Montesinho.
Justina Silvano
Instituto Piaget / Nordeste (msilvano@macedo.ipiaget.org)
Elisabeth Kastenholz,
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial,
Universidade de Aveiro (elisabethk@ua.pt)
Elisabete Figueiredo,
Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas,
Universidade de Aveiro (elisa@ua.pt)

Resumo
Com base nos resultados de um estudo de caso, o artigo aborda a questão do desenvolvimento
sustentável na área do Parque Natural de Montesinho, focalizando a perspectiva dos promotores
do alojamento turístico inseridos nesta área.
Esta análise baseia-se em dados obtidos através de um inquérito por questionário realizado na
área do Parque Natural de Montesinho, dirigido aos promotores do alojamento turístico
identificado naquela área. O inquérito obteve 18 respostas válidas, contendo dados sóciodemográficos relativos aos promotores, informação sobre as motivações subjacentes à abertura
da unidade, as atitudes e percepções relativamente ao desenvolvimento sustentável e ao
ambiente, à questão do associativismo, aos impactos económicos produzidos no destino e sobre
a percepção dos promotores referentes às motivações do turista em procurar este tipo de
alojamento e a região (Silvano, 2006).
Palavras-chave: Turismo em áreas rurais, desenvolvimento sustentável, ambiente.
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Introdução
O postulado de que o turismo pode resultar num factor de desenvolvimento nas áreas rurais, tem
sido defendido por muitos autores e também criticado por outros. Uma reflexão mais crítica sobre
este tema revela-nos que a actividade turística em áreas deprimidas economicamente pode
constituir uma forma de complemento ou alternativa à actividade agrícola que tem vindo a
conhecer um acentuado declínio, no entanto não pode resultar na solução para todos os
problemas que enfrentam (Cavaco, 1999; Ribeiro, 2003; Figueiredo, 2003b).
O cenário da maior parte das áreas rurais portuguesas tem sido marcado por processos de perda de população e desvitalização económica,
social e política, colocando-as em estado de crise, esta é um reflexo da persistência de estruturas agrárias obsoletas, de uma grande
dependência de um único sector de actividade - o agrícola - e do “esquecimento” político a que foram votadas estas áreas, destituídas de
políticas de desenvolvimento local e de apoios (Batouxas, 1998; Figueiredo, 2003a). Neste contexto, o turismo em espaço rural parece poder
constituir-se como ferramenta para induzir um desenvolvimento económico alternativo, apresentando-se também como uma forma de
diversificação da oferta turística dirigido a segmentos de turistas muito particulares (Jenkins, Hall e Troughton, 1998; Kastenholz, 2002).
Particularmente relevante para as áreas rurais é o conceito de turismo sustentável. As primeiras preocupações com a sustentabilidade foram
introduzidas pelo relatório Brundtland (1987) que postula um “desenvolvimento que responde às necessidades das gerações presentes sem
comprometer a possibilidade de satisfazer essas mesmas necessidades às gerações futuras.” (Relatório Brundtland, 1987). Este relatório
traduziu, assim, as preocupações ao nível do meio ambiente e da sua preservação, da cultura e dos modos de vida, numa tentativa de colocá-las
na ordem mundial, a par da sustentabilidade económica das actividades humanas. O Nosso Futuro Comum é tido como a “bíblia” da
sustentabilidade que os países devem seguir e é nele que surge pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável utilizado e
discutido até aos dias de hoje.
O desenvolvimento sustentável surge como um modelo de desenvolvimento, tendo como objectivo tentar de algum modo enfrentar o desafio da
segurança humana, centrando a atenção na população, olhando para o crescimento económico como um meio e não como um fim, que proteja
as oportunidades de vida das gerações seguintes, tal como das actuais e respeite os sistemas naturais dos quais o homem depende (PNUD,
1994).

Assim, o (re) aparecimento em cena do conceito “desenvolvimento sustentável” associado à
relação entre a natureza e a sociedade, cunhada pela Relatório Brundtland (1987), veio
desencadear um conjunto de transformações a nível económico, social e cultural, às quais a
actividade turística não ficou imune, tendo sido também contagiada pelo espírito da
sustentabilidade. Como efeito desta tendência a OMT a partir de 1993 começou a centrar a sua
atenção na questão das relações entre o ambiente, comunidade destino e actividade turística
(Joaquim, 1994).
Neste trabalho discute-se, a questão do desenvolvimento sustentável na área do Parque Natural
de Montesinho, focalizando a perspectiva dos promotores do alojamento turístico inseridos nesta
área.
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Turismo em áreas rurais e sustentabilidade
De modo geral, o turismo em áreas rurais pode ser entendido como todas as actividades
turísticas que ocorrem em espaços rurais (Kastenholz, 2002). Em conexão com o próprio turismo
em áreas rurais estão outras tipologias, tais como o turismo de natureza, o cultural, o ecoturismo,
o enoturismo, entre outras. Estas ligações tornam-se evidentes ao observar que as áreas rurais
constituem o cenário por excelência destes tipos de turismo, evidenciando-se cada vez mais a
oferta de pequenos museus locais, ecomuseus, de rotas temáticas subordinadas aos mais
variados temas (azeite, vinho, pão, seda, linho), de percursos históricos, de feiras e festivais, de
gastronomia, prática de desportos de aventura e de natureza, visando de certo modo uma oferta
integrada de produtos e serviços variados, onde se tocam diferentes tipos de turismo no mesmo
espaço.
O turismo em áreas rurais surgiu como uma forma de diversificação da oferta turística nacional, e
é dirigido a segmentos de turistas muito particulares que, por enquanto, representam um nicho
de mercado no nosso país. As principais características deste tipo de turismo regem-se pelo
facto de estar localizado em áreas rurais, ser de carácter tradicional, ser de pequena escala,
proporcionar um tratamento personalizado, permitindo aos visitantes possibilidade de participar
nas actividades agrícolas, vivenciar o modo de vida rural, os costumes, em breve, o contacto
directo com o meio rural e a natureza (Kastenholz, 2002).
O alojamento turístico em áreas rurais é entendido como pré-condição do turismo nestas zonas e
que se distingue da hotelaria convencional devido ao atendimento personalizado, à possibilidade
de usufruir da gastronomia tradicional e dos produtos regionais e do contacto com a natureza
(Ribeiro, 2003). O TER surgiu como uma forma de alojamento específica em Portugal, podendo
ser considerado um (sub)produto que integra diferentes modalidades e como uma forma de
reanimar as áreas rurais, pela atracção de fluxos turísticos.
A importância da actividade turística em termos de impactos positivos para o desenvolvimento
das áreas rurais, conduziu à visão de que o turismo é a panaceia do desenvolvimento e a
solução dos problemas que as áreas rurais enfrentam (Ribeiro, 2003b). Contudo, esta visão é
discutível no sentido em que alguns estudos desenvolvidos sobre esta temática revelam que o
contributo do turismo é ainda muito escasso para se poder fazer uma avaliação tão positiva
(Moreira, 1994;Cavaco, 1999a; Figueiredo, 2003a; Ribeiro, 2003a; Sparrer, 2005;). Mesmo
assim, pode ser entendido, em algumas circunstâncias, como um instrumento de apoio ao
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desenvolvimento rural e revitalizador das áreas rurais profundas, representando uma alternativa
ou um potencial complemento à actividade agrícola (Cavaco, 1999b).
Apesar das potencialidades que o turismo oferece para algumas zonas rurais, Portugal debatese com a inexistência de uma política de desenvolvimento rural (Figueiredo, 2003a; Cavaco,
1999b; Lopes, 2003) que permita definir uma orientação concreta. A primeira tentativa neste
sentido foi por meio da PAC (1986) e do PDR (1993) que definiram o desenvolvimento rural
como uma prioridade para promover o equilíbrio económico e social. Porém, esta tentativa
reduziu-se sobretudo à aplicação de políticas no sector agrícola, tendo o sector do turismo
beneficiado de incentivos por meio de programas e apoios comunitários, com o objectivo de se
tornar uma actividade complementar e ao mesmo tempo permitir uma maior diversificação das
actividades em meio rural (Cavaco, 1999b)20.
Actualmente, com a implementação do QREN 2007-2013 (Quadro de Referência Estratégico
Nacional), o desenvolvimento rural é novamente contemplado com medidas de apoio, desta vez
através do FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural).
Actualmente, as áreas rurais constituem zonas atractivas em função do novo papel que
desempenham e das novas tendências da procura turística, sendo pertinente admitir que a
actividade turística nas suas diferentes componentes (acomodação, restauração, animação), em
complemento à actividade agrícola, se apresenta como um vector de potencialidades no sentido
de inverter a actual situação vivida nas áreas rurais, designadamente a regressão demográfica e
o declínio da agricultura (Jenkins, Hall e Troughton, 1998). A turistificação das áreas rurais é
assim apontada como uma possível solução dos problemas que as áreas rurais enfrentam
actualmente (Joaquim, 1994). Este termo é aplicado para exprimir um “conjunto de processos e
mecanismos que fazem com que o espaço seja objecto de utilização para fins turísticos” (Malta,
1996:7).
20

Os primeiros programas destinados à dinamização do meio rural com reflexos no turismo foram os
programas LEADER, RIME e SAJE. O Programa das Aldeias Históricas constitui um outro exemplo,
através do qual algumas aldeias beirãs (Linhares, Idanha-a-Velha, Marialva, Piodão e Castelo Rodrigo)
foram contempladas para beneficiarem de um conjunto de apoios, no sentido de viabilizar novas funções
nas áreas rurais, em particular ligadas ao turismo, comércio e artesanato (Moreno, 1999; Figueiredo,
2003b). Por conseguinte, surgiram outros programas como por exemplo, o SIVETUR (Sistema de
incentivos a produtos turísticos de vocação estratégica, que consiste num programa do Programa
Operacional da Economia destinado exclusivamente à actividade turística, e em particular a investimentos
tipificados, considerados de interesse estratégico), o PITER (Programas Integrados Turísticos de Natureza
Estruturante e Base Regional, visa englobar um conjunto coerente de investimentos públicos e privados
complementares entre si, em torno de uma estratégia de desenvolvimento da actividade turística para uma
dada região), O FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, orientado para as regiões mais
desfavorecidas e menos desenvolvidas), entre outros.
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Neste contexto, as áreas rurais simbolizam a simplicidade do modo de vida, o tradicional, os
costumes e a autenticidade, que por sua vez resultam em factores de atracção turística. Esta
imagem ampliou-se significativamente e actualmente associam-se actividades como visitar a
visita a sítios históricos e culturais, e a prática de desportos, a apreciação da natureza, os
percursos pedestres, entre outros (Cavaco, 1999a). No entanto, as consequências desta
turistificação das áreas rurais têm-se revelado pouco significativas em termos de impactos
positivos, o que fica a dever-se sobretudo ao facto de ser uma actividade elitizada,
protagonizada por população não rural e concebida como uma estratégia de recuperação do
património pessoal (Joaquim, 1999).
Em Portugal, a maioria das áreas protegidas e as áreas rurais comungam o mesmo espaço,
integram áreas habitadas e padecem dos mesmos problemas da maior parte dos espaços rurais
nacionais. Por sua vez, as áreas protegidas transformaram-se em espaços de excelência para a
prática de desportos e lazer. Segundo, Burnay (1997) as áreas protegidas adquiriram uma nova
funcionalidade com o incremento da actividade turística, com destaque para os parques naturais,
estando subjacente a conservação da paisagem bem como a prática de actividades ao ar livre, e
espaços para serem visitados, o que se deve ao aparecimento de novas formas de turismo,
constituindo actualmente um destino atractivo para aqueles que procuram o contacto com a
natureza e os valores culturais. Com efeito, transformaram-se num destino apelativo para um
segmento de turistas que preferem a turismo de natureza e o ecoturismo, e ao mesmo tempo
implica um maior desafio para a sustentabilidade destas áreas, sendo necessário compreender o
turismo em áreas rurais como uma forma de recreio que permita actividades compatíveis com as
características de cada área e que visem em simultâneo o respeito pela natureza e pelas
populações locais (Silvano, 2006).

etodologia

Em termos metodológicos, recorreu-se à aplicação de um inquérito por questionário aos
promotores de unidades de alojamento turístico na área do PNM. O questionário foi construído
com o objectivo de explorar um conjunto de questões:
•

Até que ponto o turismo em áreas rurais potencia o desenvolvimento rural e sustentável.
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•

De que modo o associativismo potencia os benefícios económicos e socioculturais dos inquiridos.

•

Qual a visão dos inquiridos em relação ao destino enquanto produto global.

•

Que preocupações revelam relativamente ao desenvolvimento sustentável.

Posteriormente, foi feito um levantamento das unidades de alojamento turístico na área do PNM
com base na recolha de informação junto dos próprios promotores, ou através de conversas
informais com habitantes dos diferentes lugares inseridos na área do PNM.
De seguida, procedeu-se à recolha e análise da informação empírica. Relativamente aos
instrumentos de recolha de informação optou-se pelo inquérito por questionário, justificando a
sua escolha, construção e vantagens e desvantagens da sua utilização. No que concerne aos
procedimentos metodológicos e técnicas, a população de interesse foi definida como “promotor
ou titular de unidades de alojamento turístico no PNM”. O primeiro problema que se colocou
relativamente à constituição da amostra destes promotores foi a inexistência de dados
estatísticos relativamente ao seu número, perfil e distribuição geográfica dentro da área do PNM.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) não dispõe de dados desta natureza. A Direcção Geral
de Turismo (DGT) e a Região de Turismo do Nordeste Transmontano (RTNT) dispõem de alguns
dados relacionados com a distribuição geográfica e relativamente ao alojamento TER, no entanto
não consideram dentro do alojamento turístico em áreas rurais as Moradias Turísticas de 2ª
Classe, o que implicou a necessidade de um levantamento próprio das unidades de alojamento
em áreas rurais na área do PNM.
Por sua vez, no terreno confrontamo-nos com outra situação relativa à existência de
“promotores” de casas que oferecem serviços de hospedagem e que se consideram como casas
de turismo rural, apesar de não se enquadrarem em nenhum formato de alojamento oficialmente
contemplado. Face a esta situação optou-se por incluí-los como população de interesse de modo
a podermos identificar e analisar este fenómeno de oferta paralela no âmbito do alojamento
turístico na área do PNM.
Com efeito, a população de interesse foi determinada a partir da localização das unidades de alojamento, tendo sido delimitado à área do Parque
Natural de Montesinho que engloba o concelho de Vinhais e o concelho de Bragança, considerando-se um total de 35 freguesias e de 92 lugares.
Tendo em conta que o questionário se destinou aos promotores do alojamento em áreas rurais, identificaram-se 21 promotores. No entanto, dada
a dimensão do universo em análise, não se justificou recorrer à técnica de amostragem. Com efeito, responderam ao inquérito 18 promotores, ou
seja 85% do universo considerado, obtendo-se 15% de não respostas, isto é 3 promotores que não acederam responder ao inquérito.

Principais resultados
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O PNM integra-se neste contexto das áreas protegidas portuguesas e caracteriza-se
principalmente por ser uma zona repulsiva do ponto de vista demográfico, isto é “um cantinho
sem ninguém” (Figueiredo, 1999). Do ponto de vista económico, o sector primário constitui a
principal actividade económica (Rodriguez Caballero, 1998). Por outro lado, oferece um conjunto
de potencialidades turísticas (turismo de natureza, turismo em áreas rurais, turismo cultural,
prática de desportos) que embatem numa série de obstáculos (necessidade de melhores
acessibilidades e infra-estruturas, mais formação, necessidade de estabelecer parcerias),
inibindo a sua dinamização (Moura Santos, 2002).
Tal como já foi referido anteriormente, este artigo aborda a questão do desenvolvimento sustentável na área do PNM, segundo a perspectiva dos
promotores do alojamento turístico. A análise dos dados obtidos permitiu desenhar o perfil dos inquiridos quanto às suas características sóciodemográficas, conhecer a oferta turística existente no PNM, bem como a procura turística segundo a visão dos inquiridos. Foi também possível
conhecer as suas percepções relativamente ao papel do ambiente e turismo no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável da região.

1. Perfil dos promotores

O perfil do promotor ou titular das unidades de alojamento turístico em áreas rurais na área do
PNM, define-se do seguinte modo:

-

idade média entre os 45 e os 55 anos;

-

detentor de habilitações literárias ao nível do ensino médio / superior, apesar de
haver também 2 casos com graus de educação inferiores e 2 casos de
inquiridos analfabetos;

-

profissão principal exercida fora da actividade turística; maioritariamente
docentes.

-

predominância do sexo masculino (12).

Tendo em conta o perfil dos promotores de alojamento turístico em áreas rurais traçado por
outros autores (Moreira, 1994; Figueira, 1998; Ribeiro, 2003) comparativamente com os
resultados obtidos neste trabalho, existem ligeiras diferenças no que diz respeito à qualificação
académica devido à existência de um grupo de analfabetos. Esta situação foge à regra do perfil
do promotor de unidades TER, tipicamente detentor de uma elevada qualificação académica e
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profissional (Moreira, 1994), eventualmente pelo facto de no presente estudo estarem também
considerados promotores de moradias turísticas de 2ªclasse e unidades a operar paralelamente
à oferta oficial.

Tabela 1- Perfil dos promotores do alojamento turístico no PNM

Sexo

N

Idade

N

Escolaridade

N

Profissão

N

Masculino

12

25-35

3

Analfabeto

2

Restauração

2

Feminino

5

35-45

4

1º ciclo

5

Militar

1

45-55

5

3º ciclo

3

Serviços

3

55-65

3

Ens. Secundário

1

Promotor

3

65-75

2

Ens. Superior

6

Empresário

2

Aposentado

2

Docente

3

Construção Civil

1

2. Oferta turística
A oferta turística existente apresenta basicamente as seguintes características:

-

a modalidade Moradias Turísticas de 2ª Classe é a mais representada e com
maior capacidade de alojamento;

-

a oferta oficial (13) ultrapassa significativamente a oferta paralela (5) em número
de unidades e em capacidade de alojamento (número de camas);

-

o concelho de Bragança (12) concentra um maior número de unidades
comparativamente com o concelho de Vinhais (6).

-

a capacidade de alojamento varia entre os 2 e os13 quartos;

-

a procura turística por unidade de alojamento varia entre os 20 e os 320
pessoas por ano, por unidade;
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-

as unidades dispõem de pouca oferta complementar (limitando-se esta
principalmente a jogos);

-

funcionam geralmente durante todo o ano;

-

dispõem em regra de uma pessoa responsável pelo atendimento, sem formação
na área do turismo;

-

a divulgação é feita principalmente através de panfletos próprios, através da
Região de Turismo e da Internet.

Tabela 2 – Dados relativos à oferta turística.
Modalidades

N

Capacidade de alojamento
(nº quartos)

Turismo Rural

8

13

Casas de

3

8

1

9

6

31

Campo
Turismo de
Aldeia
Moradias
Turísticas

3. Procura turística
A procura turística registada, segundo a óptica dos promotores, apresenta as seguintes características:

-

idade média dos turistas varia entre os 25 e os 50 anos;

-

a maioria são turistas nacionais, sobretudo oriundos do Porto e Lisboa;

-

os turistas estrangeiros mais representativos são oriundos da Holanda,
Alemanha e Espanha,

-

a duração média de estadia é de 2 a 3 noites;

-

os meses com maior procura são Junho, Julho e Agosto;

-

a taxa de ocupação na época alta varia entre os 50% e os 75%;
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-

os motivos inerentes à procura do alojamento em áreas rurais, segundo a
perspectiva dos promotores, são a calma e sossego, o ar puro e descanso e a
paisagem;

-

os motivos inerentes à procura da região, segundo a perspectiva dos
promotores, são o ar puro e descanso, a calma e o sossego, o contacto com a
natureza e a paisagem;

Analisou-se, indirectamente quais as reacções dos locais face à presença de turistas segundo o
ponto de vista dos promotores, revelando-se como positivas. Assim, consideram que o
movimento turístico é benéfico para a localidade e para os pequenos negócios existentes (café,
restaurante, supermercado, lojas). Por outro lado, as reacções dos visitantes face ao contacto
com a população local, segundo o ponto de vista dos promotores, também são positivas;
consideram a população hospitaleira, simpática e acolhedora.

4. Percepção dos promotores do alojamento no PNM face ao papel do ambiente, aliado ao
turismo, para o desenvolvimento sustentável da região

Actualmente, as áreas protegidas são vistas como proporcionando uma potencialidade turística
importante para as áreas rurais, possibilitando aliar ao TER outro tipo de modalidades e
actividades relacionadas com a natureza, mas também com o património etnográfico das áreas
em questão. Marcado por um cenário de esvaziamento populacional e de actividades, o PNM
representa uma das áreas rurais protegidas mais atractivas em termos turísticos desde há algum
tempo (Figueiredo, 2003c). O PNM funciona deste modo como um produto âncora da região, em
que as iniciativas de alojamento turístico surgidas revelam a importância e o potencial que o
turismo tem vindo a assumir. No entanto, a oferta existente apresenta-se de um modo
fragmentado e desarticulado. Nota-se uma falta de congregação e cooperação, limitando as
capacidades multiplicadoras e dinamizadoras e o potencial sinergético dos diferentes actores.
Apesar dos promotores reconhecerem a importância da unidade estar localizada no PNM,
denotam uma postura passiva limitando-se a reagir à iniciativa da procura, a “confiar” no rótulo
do PNM como atracção principal, menosprezando as actividades complementares ao alojamento
(animação, outras atracções, rotas temáticas, feiras, gastronomia, entre outras) o que indicia
uma percepção do produto global de modo desintegrado e algum desconhecimento do sistema
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turístico. Por outro lado, evidenciam a ideia de que a actividade turística que desenvolvem é uma
espécie de “negócio” pessoal, com o objectivo de proporcionar a recuperação das casas ou do
património privado.
Relativamente à problemática do desenvolvimento sustentável, verificou-se que os promotores
das unidades de alojamento do PNM têm uma visão do desenvolvimento assente no
pressuposto utilitarista e antropocêntrico, notando-se sobretudo uma maior preocupação com a
satisfação das suas necessidades básicas. A partir de um conjunto de afirmações relacionadas
com o meio ambiente21, os inquiridos revelaram sobretudo uma perspectiva mais material da
natureza, pois valorizaram mais a afirmação “respeitar a natureza para se continuar a produzir
bens e alimentos”.
Com efeito, expressam valores ambientais essencialmente associados aos aspectos
económicos, nos quais a natureza é entendida como um meio de vida, como um bem vivido
(Figueiredo, 2003a) e é encarada basicamente como suporte das suas actividades. Estes dados
vão ao encontro do que foi concluído por Figueiredo (2003c) relativamente à relação dos
habitantes do PNM com o ambiente e os recursos naturais, ou seja, o predomínio de uma visão
muito associada aos níveis de desenvolvimento sócio-económico experimentados no quotidiano
e traduzidos, entre outros, pelo acesso a bens e serviços. Assim, segundo Figueiredo (2003), os
residentes do PNM, “(...) tendem a encarar os elementos naturais como vulgares, já que são por
elas vividos e utilizados no dia-a-dia, sobretudo como base da sua subsistência em termos
económicos (...)” (Figueiredo, 2003:420).
Valorizam, por isso, sobretudo os benefícios económicos resultantes da actividade turística
desenvolvida, muito graças à atractividade paisagística e natural do PNM. Estes benefícios
económicos são significativos para os promotores, apesar de ficarem aquém do esperado, e
reconhecem-se também alguns benefícios económicos para a região, embora com um impacto
reduzido.
Os inquiridos valorizam o bem-estar social como um benefício do turismo, concluindo-se que o
contributo da actividade é reconhecido sobretudo ao nível dos benefícios associados à
satisfação e realização pessoal.

21

As afirmações colocadas foram: “respeitar a natureza para se continuar a produzir bens e alimentos”;
“preservar o ambiente é uma forma de desenvolver o turismo”; “preservar a natureza se não colocar em
causa o desenvolvimento económico”; “conservar a natureza porque foi Deus que a criou”; “os visitantes
deviam pagar para usufruir da natureza”.
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Por outro lado, os inquiridos não demonstram sensibilidade face ao potencial do associativismo
para incrementar os benefícios económicos e socioculturais de todos os stakeholders do destino,
manifestando uma fraca movimentação associativa.
Este aspecto contraria as recomendações geralmente apresentadas na literatura indicando a
associação dos actores do turismo rural em rede como uma mais-valia para a competitividade e
o desenvolvimento sustentável do destino (Moreira, 1994; Sparrer, 2005). Os resultados
demonstram que os promotores das unidades de alojamento turístico no PNM, revelam por um
lado, alguma falta de profissionalismo e por outro lado, uma reduzida cooperação entre os
diferentes actores, colocando em causa o potencial do associativismo na congregação de
esforços no sentido de potenciar o desenvolvimento (Rocha-Trindade, 1986).
Os resultados expressam ainda uma visão competitiva entre as unidades turísticas, já que
perante um cenário pautado por uma escassez de recursos, por uma falta de interacção entre os
diferentes agentes e também por uma mentalidade conservadora e pouco aberta a novas formas
de cooperação, a colaboração e as parcerias são, paradoxalmente, mais difíceis de se
estabelecer e concretizar (Middleton e Hawkins, 1998; Moutinho, 1991). O que contraria a forte
movimentação associativa identificada por outros autores (Moreira, 1994 e Sparrer, 2005).
Segundo os dados analisados, a maioria dos inquiridos revelaram não ter qualquer ligação a
associações (14) e apenas 3 estão associados. Por outro lado, os resultados referentes à
colaboração com outro tipo de entidades, diz-nos que maioritariamente os inquiridos não
preferem colaborar com entidades privados e/ou públicas, facto que poderia facilitar o
aproveitamento de infra-estruturas já existentes e a dinamização de projectos com objectivos
comuns. Deste modo, privilegiam trabalhar individualmente do que em parceria, acentuando uma
visão competitiva em vez de cooperativa.
Globalmente parece que, por um lado, os promotores compreendem o significado do destino
enquanto produto global, uma vez que manifestam a ideia de que o PNM constitui a imagem de
marca da região, enquanto factor principal de atracção dos visitantes, e reconhecem que o facto
da unidade estar localizada numa área protegida apresenta uma mais valia em termos de oferta
do produto turístico. Este produto global assenta sobretudo em valores ambientais que conferem
ao PNM a sua particular atractividade. Contudo, os resultados demonstram igualmente alguma
falta de sensibilidade perante a dimensão ambiental do desenvolvimento desejado pelos
promotores, bem como uma atitude de renitência perante a cooperação entre os agentes do
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destino, e assim, uma falta de compreensão dos requisitos de um “produto global” do destino
(Middleton e Hawkins, 1998) rural e de natureza que é o PNM.

Conclusões
Numa apreciação geral, podemos dizer que a oferta turística no PNM é ainda muito residual,
fragmentada e pouco integrada, dinâmica e profissional, pese embora a procura da região e
deste tipo de alojamento. Por outro lado, observou-se que a oferta é perspectivada numa óptica
restrita com base no alojamento. A escassa aposta nos serviços complementares condiciona
assim a permanência dos turistas, já que uma oferta de serviços e oportunidades de actividades
complementares de qualidade poderia induzir o aumento da permanência média (Ribeiro, 2003),
que persiste manter-se entre os 2 e 3 dias.
A principal conclusão deste trabalho é que os promotores do alojamento turístico no PNM,
possuem uma noção muito prática e utilitária de desenvolvimento, relacionando-o mais com a
dimensão económica em detrimento das dimensões ambiental e social. Por outro lado,
expressam valores ambientais associados aos económicos e culturais, na medida em que os
recursos naturais são entendidos como um dos suportes fundamentais da sua actividade e meio
de vida, sendo por isso utilizados directamente como um bem ao serviço da rentabilidade
económica. Isto aponta para o reconhecimento de atitudes que não integram preocupações
ambientais de carácter proteccionista e reforça de certo modo as conclusões de Figueiredo
(2003c) a propósito das representações utilitárias e vividas do ambiente e da natureza por parte
dos habitantes do Parque Natural de Montesinho.
Por outro lado, importa ainda referir que os impactos produzidos pela actividade turística no
contexto do PNM não são muito visíveis em termos de desenvolvimento, podendo ficar a deverse às características socio-económicas dos promotores, associado a um conjunto de
circunstâncias que podem estar relacionadas com o facto destes manifestarem uma “vocação
turística ainda a explorar”, ou seja uma incipiente visão do papel que podem vir a desempenhar
enquanto agentes do desenvolvimento rural. Por outro lado, também pode estar ligada com o
facto de encararem esta actividade sem profissionalismo e desinteresse, no sentido em que o
rendimento obtido é escasso (segundo o seu ponto de vista) e porque exercem em simultâneo
outra actividade profissional, secundarizando o papel económico da unidade. O escasso espírito
empresarial manifestado restringe de certo modo os efeitos económicos da actividade turística,
essencialmente devido à organização fragmentada da oferta e a factores externos de diferente
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natureza (acessibilidades e infra-estruturas insuficientes, tecido económico pouco sólido)
(Ribeiro, 2003).
Ressalta a ideia de que o turismo em áreas rurais constitui de certa forma uma “utopia”
(Balabanian, 1999) porque se trata de uma actividade largamente subvencionada, que deu
origem a um processo “residual de neoruralismo” (Joaquim, 1999) com base em estratégias de
recriação da imagem do rural ligadas com o consumo turístico deste novo rural, com forte
referência à procura da “autenticidade” (MacCannel, 1976).
Apesar de todas as potencialidades de desenvolvimento que o turismo em áreas rurais encerra,
por si só não pode ser a solução. É necessário potenciar factores como a integração, a
articulação e a coordenação de medidas nos mais diversos domínios, de modo a dinamizar e
promover os recursos destas áreas.
Kappert (2000) defende que o turismo deve ser uma actividade complementar nas áreas rurais
desfavorecidas, devendo cingir-se exclusivamente à ajuda a famílias de agricultores
desfavorecidas e não à indústria turística. Por outro lado, as presentes políticas não encorajam a
coordenação e o planeamento que integre os aspectos económicos, sociais e os recursos
existentes. O planeamento continua assim a orientar-se segundo uma perspectiva independente,
contemplando o sector agrícola e o turístico separadamente.
As áreas rurais podem ser valorizadas e desenvolvidas com uma diversificação da oferta
turística que possibilite um maior envolvimento dos residentes e segundo uma lógica de
complementaridade com as outras actividades económicas (Sparrer, 2005), isto porque “o
espaço rural passou de espaço de onde se vem para espaço para onde se vai, de espaço de
repulsão para espaço de atracção, de espaço predominantemente agrícola para espaço
predominantemente simbólico.” (de Barros, 1990, citado por Joaquim, 1999:311).
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RESUMO

O presente artigo tem como objectivo identificar a presença dos big players mundiais dos
sub-sectores do Alojamento e Distribuição em território nacional e verificar a sua concentração e
impactos em termos regionais.
A operação hoteleira tem vivido ao longo dos últimos anos uma profunda mutação, como
resultado da globalização, a qual possibilitou a expansão de importantes cadeias hoteleiras em
todo o mundo, sob diferentes estratégias de implantação. Este panorama sentiu-se, também, no
mercado de distribuição (agências de viagens e operadores turísticos). Como consequência
disso, temos vindo a assistir ao aparecimento de big players dos sectores do alojamento e
distribuição em localidades portuguesas pouco desenvolvidas turisticamente.
Não sendo nossa pretensão identificar as estratégias adoptadas pelos grupos,
tentaremos perceber a importância destes para o desenvolvimento turístico das regiões. Neste
sentido, procedeu-se à recolha, sistematização e análise da informação resultante de pesquisas
em diversas bases de dados, consulta bibliográfica na área de conhecimento do presente estudo
e pesquisa na internet e junto dos principais players.
PALAVRAS-CHAVE:

Big

Players

Accommodation;

Big
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Travel
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Desenvolvimento Regional.

1. INTRODUÇÃO
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De acordo com dados do Ministério da Economia e Inovação (2007) entraram em
Portugal no ano de 2006, 22,6 milhões de visitantes não residentes, aproximadamente metade
eram turistas (11,3 milhões), que se traduziram num total de 6,6 milhões de euros em receitas do
turismo. O crescimento verificado nas chegadas (6,3%) foi superior ao registado no Mundo
(4,9%) e na Europa (4,3%), e em termos de receitas, superior ao aumento verificado na Europa
(6,7%), o que permitiu o aumento das respectivas quotas de mercado.
Portugal posicionou-se no ranking mundial na 19ª posição das chegadas (quota 1,34%)
e em 23º das receitas (quota 2,22%). Em relação à Europa, Portugal manteve o 12º lugar (quota
2,47%) das chegadas e 13º das receitas (quota 2,22%).
No que respeita ao turismo nacional, em 2006, 50,7% da população portuguesa com
mais de 15 anos gozaram férias. Do total de indivíduos que gozaram férias fora da sua
residência habitual, 75% fizeram as suas férias em Portugal e cerca de 25% dirigiram-se ao
estrangeiro.
O sector turístico é, assim, um dos mais importantes da economia portuguesa, o
Consumo Turístico Interior representa cerca de 9,7% do Produto Interno Bruto e o emprego nas
Actividades Características do Turismo, cerca de 8% do total de empregados na economia,
segundo os últimos dados disponíveis.
A competitividade da actividade turística passa, mais do que qualquer outro sector, por
um quadro de parcerias estratégicas, envolvendo todos os que directa ou indirectamente
contribuem para a criação do produto global (Trindade, 1998).
Nas últimas décadas, vem-se sucedendo um conjunto de alterações que modificaram a
estrutura do mercado, sendo de considerar: a integração vertical dos operadores; a
concentração dos distribuidores; a emergência de novas formas de distribuição; a
internacionalização das actividades; a expansão das cadeias hoteleiras e as novas formas de
organização.
De acordo com Ferreira (2001) começamos a assistir a um made in the world que exige cada
vez mais liberalização, privatizações, desregulamentação, como resposta a uma competitividade
que não quer ter limites.
A operação hoteleira e o mercado de distribuição têm vivido uma profunda mutação, através
da internacionalização de grandes grupos que procuram novos mercados que permitam oferecer
novos produtos.
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De acordo com Rodriguez (2002) a internacionalização das actividades turísticas é um dos
resultados da globalização de investimentos internacionais, que encorajam as empresas
hoteleiras a procurar novos destinos de forma a terem diversidade e serviços mais flexíveis.
Neste estudo, tentaremos perceber quais são os grupos internacionais dos sub-sectores
do alojamento e distribuição presentes em Portugal continental. Para isso, começamos por
identificar claramente a presença dos big players de alojamento em território nacional,
caracterizando cada um e localizando as suas unidades em termos geográficos. Posteriormente,
efectuamos idêntica análise para os big players de distribuição. Isto permite-nos tirar algumas
conclusões interessantes sobre aqueles que são considerados os maiores do mundo ao nível do
alojamento e da distribuição e a sua presença no nosso país.
O método adoptado para conhecimento dos big players accommodation e big players
travel organizers a operar em Portugal, passou pela recolha, sistematização e análise da
informação resultante de pesquisas em diversas bases de dados, consulta bibliográfica na área
de conhecimento do presente estudo e pesquisas na internet e junto dos principais players
nacionais. Os dados foram recolhidos entre Maio e Dezembro de 2007.

2. A PRESENÇA DOS BIG PLAYERS DE ALOJAMENTO EM PORTUGAL

A operação hoteleira tem vivido ao longo dos últimos anos uma profunda mutação, como
resultado da globalização, a qual possibilitou a expansão de importantes cadeias hoteleiras em
todo o mundo, sob diferentes estratégias de implementação.
A necessidade de crescer, estimulou a penetração de importantes grupos hoteleiros em
diversos países, mercados que se encontram em franca expansão. Muitos grupos hoteleiros
optaram por desenvolver diferentes marcas devidamente segmentadas, e que variam mediante o
conceito e a categoria de alojamento (por exemplo o Grupo Accor com as marcas Ibis, Novotel,
Mercure, Sofitel)
As principais estratégias adoptadas pelos grupos hoteleiros poder-se-ão sintetizar em
fusões e aquisições (F&A), franchise22 , contratos de gestão23; consórcios, joint-venture24; soleventure25 e licenças26.
22

Acordo pelo qual uma empresa concede a outra o direito de explorar, sob uma imagem, um contexto e
espaço claramente definidos, e num determinado negócio.
23
Corresponde a um acordo em que o controlo operacional de uma dada empresa é assumido por outra,
comprometendo-se a gerir o negócio em troca de uma remuneração.
24
O capital está repartido por duas ou mais empresas, sem que nenhuma delas possua mais de 80% do
capital.
25
O capital é detido em 80% ou mais pela empresa líder do investimento.
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As mutações constantes da titularidade das empresas não têm levado a uma perda de
identidade, uma vez que, na maioria dos casos mantêm-se as marcas, sendo que este fenómeno
não é exclusivo do subsector do alojamento turístico, o mesmo sucede na distribuição turística.
As F&A têm conduzido a uma forte aproximação entre as empresas imobiliárias e as
hoteleiras, o que permite a expansão para áreas de negócio diversificadas. Este cenário é tão
mais evidente, quanto a crescente adopção de estratégias de franchise e de management.
De acordo com Endo (2006) o uso dos contratos de franchising parece ser a forma
dominante pela maioria das empresas americanas. No entanto, algumas empresas indicam que
o modo de operarem difere dentro do mesmo grupo, dependendo da classificação dos hotéis.
Este autor defende, ainda, que as ETN combinam vários modelos de operar que possam
ir de encontro aos seus interesses, dependendo das condições dos países de acolhimento. Ou
seja, ter uma marca internacional de um hotel num determinado país, não quer dizer
necessariamente que o hotel é propriedade ou explorado por uma ETN. Por vezes uma ETN tem
mais que um tipo de associação com o mesmo hotel.
De acordo com Pestana (1998) não se pode conceber a actividade turística e hoteleira,
hoje, sem uma forte componente de internacionalização, desde logo na origem dos clientes que
afluem aos diversos destinos turísticos por variados motivos. Trata-se, mesmo, de uma das
principais actividades motoras da globalização da economia ao nível mundial.
Utilizando dados da Hotels Annual Listing, identificamos, aproximadamente, 300-400
grandes cadeias hoteleiras no mundo, que controlam mais de 5.6 milhões de quartos, no
entanto, nem todas são empresas internacionais.
Tendo por base os 206 países registados na Organização das Nações Unidas (ONU),
verificamos que apenas uma grande companhia está presente em 87 países (Bass); apenas 6
companhias têm hotéis em mais de 50 países (Accor, Starwood, Best Western, Marriot
International, Hilton International e Forte), apenas 20 companhias estão presentes em mais de
20 países e existe uma companhia (Promus) que não tem qualquer presença na Europa.
A dimensão, estrutura e posicionamento da hotelaria nacional não lhe permite ombrear
com as grandes cadeias hoteleiras internacionais. Ao nível nacional, poder-se-ão destacar os
seguintes grupos: Pestana, Amorim, Vila Galé. Poder-se-ão enunciar outros grupos, que
desenvolveram estratégias de internacionalização (Oásis Atlântico, Dorisol), e outros que
começam a investir fortemente no turismo (Sonae). No que concerne às cadeias hoteleiras
26

Acordos nos quais uma empresa concede a outra o direito de utilizar determinados conhecimentos e/ou
explorar direitos de propriedade, contra um pagamento de royalties.
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mundiais com forte presença em Portugal, destacam-se: Sol Mélia, Choice Hotels, Starwood,
Bass Hotels & Resorts, Accor, Best Western, entre outras.
De acordo com dados do Ministério da Economia e Inovação (2007) existiam em
Portugal no ano de 2006: 532 Hotéis, 87 Hotéis Apartamentos, 39 Pousadas, 74 Estalagens, 22
Motéis, 798 Pensões, 31 Aldeamentos Turísticos e 167 Apartamentos Turísticos, totalizando
1.750 estabelecimentos hoteleiros, conforme se pode verificar no quadro 1.
Quadro 1. Número e Capacidade de Alojamento dos Estabelecimentos Hoteleiros
por NUTS II (Tipologia, Camas e Quartos) 2006
NUTS

Hotéis

H APT

Pousadas

Estalagens

Motéis

Pensões

AT

APT T

II
Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Continente

Total
Geral

Nº.

122

4

10

28

7

270

1

10

452

Camas

19306

1015

594

1431

606

12148

120

284

35504

#

9560

411

289

700

265

5760

60

110

17155

Nº.

151

6

9

23

7

221

-

8

425

Camas

21510

788

408

1210

617

11113

-

961

36607

#

10303

330

203

593

263

5410

-

476

17578

Nº.

135

12

3

11

2

133

2

6

304

Camas

35358

2989

140

691

194

7539

516

559

47986

#

17017

1361

70

333

86

3522

225

245

22859

Nº.

30

5

15

5

1

77

2

7

142

Camas

3411

821

809

296

20

3379

213

374

9323

#

1718

314

399

124

10

1630

65

141

4401

Nº.

94

60

2

7

5

97

26

136

427

Camas

27204

19791

168

441

621

4523

11498

33278

97524

#

12780

6669

84

207

249

2186

4402

10931

37508

Nº.

532

87

39

74

22

798

31

167

1750

Camas

106789

25404

2119

4069

2058

38702

12347

35456

226944

#

51378

9085

1045

1957

873

18508

4752

11903

99501

Fonte: Adaptado de Ministério da Economia e Inovação (2007)
# = Quartos / H APT = Hotéis Apartamentos / AT = Aldeamentos Turísticos / APT T = Apartamentos Turísticos

No que diz respeito à capacidade de alojamento, Portugal continental disponibiliza um
total de 226.944 camas e 99.501 quartos. O Algarve detém a maior percentagem no que
concerne ao número de camas, 43% (97.524 camas) e o Alentejo a menor, com 4,1% do total e
9.323 camas, Lisboa disponibiliza 47.986 camas (21,1% da oferta total), o Centro 16,1% (36.607
camas) e o Norte 15,6% (35.504 camas).
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Para o nosso estudo importa detectar quais destas unidades de alojamento, situadas em
território continental, estão integradas em circuitos da economia global, sem termos a pretensão
de definir a forma como a penetração desses big players accommodation aconteceu.
Através do quadro 2 podemos concluir que, das quinze principais companhias hoteleiras
a nível mundial27, onze estão representadas em Portugal, assim como seis outros grupos
internacionais, ao todo 17 big players accommodation, explorando um total de 119 unidades de
alojamento, disponibilizando 27.523 camas distribuídas por 13.511 quartos de hotel, 709
apartamentos, 293 villas.
Dos 17 big players accommodation 8 são americanos, 3 franceses, 3 espanhóis, 2
ingleses e 1 holandês. Assim, os grupos americanos são responsáveis pela exploração de 55
unidades, representando 46,2% do total. Os franceses representam 31,9%, explorando 38 das
119 unidades. Os espanhóis 15,1%, 18 unidades, os ingleses 4,2% com 5 unidades e por último
os holandeses com 3 unidades.
Se compararmos este valor (119 unidades) com o total de unidades de alojamento
existentes em Portugal e que se encontram no quadro 1 (1.750), obtemos uma pequena
percentagem de 6,8%. No entanto, uma análise mais pormenorizada por tipologias de
alojamento, permite-nos verificar que das 1.750 unidades de alojamento, somente 532 são
hotéis, disponibilizando um total de 106.789 camas e 51.378 quartos. Destes, 112 hotéis são
explorados por big players accommodation, perfazendo 21% do total, que exploram 26.047
camas (24,4% do total) e 13.177 quartos (25,6% do total). Restantes modalidades exploradas
por big players accommodation são 3 apartamentos turísticos, 2 aldeamentos, 1 motel e 1
estalagem.

Quadro 2. Presença dos Big Players Accommodation em Portugal Continental
Grupos

Marcas

Nº.

Camas

Quartos

Unidades
Choice Hotels

Clarion

1

118

57 APT

(Americano)

Quality

7

842

441

Comfort

7

803

451

Sheraton

3

2079

850 + 78 APT + 65 Villas

Starwood

27

Cendant; Bass Hotels & Resorts; Choice Hotels International Inc.; Marriott International; Best
Western International Inc.; Accor; Starwood; Promus; Hilton Hotels Corporation; Carlson Hospitality;
Hyatt International; Sol Mélia; Forte; Hilton International; Société du Louvre.
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(Americano)

Le Méridien

4

1606

913

Westin

1

203

151

Luxury Collection

1

118

53

Best Western

16

2013

1021 + 20 APT

Radisson SAS

1

286

221

Marriot International

Marriott

2

1512

756

(Americano)

Ritz Carlton

1

259

194

Four Seasons

Four Seasons

3

1368

282 + 228 Villas

Hyatt Regency

1

70

40

Leading Hotels of the World

Leading Hotels of the

8

2243

1176 + 62 APT

(Americano)

World

Accor

Sofitel

2

602

323 + 9 APT

(Francês)

Novotel

4

1455

655

Mercure

6

1011

594

Ibis

19

2793

1603

Relais & Châteaux

6

431

228

Campanile

1

140

70

Sol Mélia

Tryp

7

1540

783

(Espanhol)

Mélia

4

1336

422 + 215 APT

Sol

1

204

102

Riu

3

1806

659 + 244 APT

NH

3

578

313

Bass

Holiday Inn

3

721

481

(Inglês)

Holiday Inn Express

1

252

126

Orient Express Hotels

Orient Express

1

188

109 + 20 APT

Golden Tulip

3

1134

603 + 44 APT

119

27523

13511

Best Western International
(Americano)
Carlson Hotels
(Americano)

(Americano)
Hyatt International
(Americano)

Relais & Châteaux
(Francês)
Louvre Hotels
(Francês)

Riu Hotels & Resorts
(Espanhol)
NH Hotels
(Espanhol)

(Inglês)
Golden Tulip Hotels, Inns &
Resorts (Holandês)
Total

709 APT
293 Villas
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Fonte: Elaboração Própria
O Hotel Lapa Palace integra os grupos Orient Express Hotels e Leadings Hotels of the World, pelo que só foi
ponderado uma vez no total.
APT = Apartamentos.

2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS BIG PLAYERS DE ALOJAMENTO

A importância mundial dos 17 big players accommodation presentes em Portugal e
devidamente identificados no quadro 2, justifica saber alguns dados sobre cada um dos grupos,
representativos da sua dimensão e que colocam Portugal no panorama mundial.
1. Choice Hotels International Inc.: teve a sua origem na Quality Court Motels, que
durante os anos 40 e 50 foi considerada a rede de motéis mais importante dos EUA. Na década
de 90, desenvolveu novas marcas e alterou a sua denominação social para Choice Hotels
International, Inc.. Opera a nível mundial cerca de 5.000 hotéis em 36 países (Saab e Daemon,
2000). Actualmente explora as marcas Cambria Suites, Comfort Inn, Comfort Suites, Quality,
Sleep Inn, Clarion, MainStay Suites, Suburban Extended Stay Hotel, Econo Lodge e Rodeway
Inn.
Está presente no mercado português através do franchising com o Grupo Continental
explorando as marcas: Quality com 7 hotéis (médio preço), Comfort com 7 hotéis (económico) e
Clarion com 1 hotel apartamento (1ª classe / luxo), perfazendo um total de 15 unidades
hoteleiras.
2. Starwood: em 1997 a rede hoteleira Sheraton Hotels & Resorts passou a ser
controlada pela Starwood Hotels & Resorts Worldwide e, no mesmo ano, a Starwood adquiriu a
cadeia de hotéis de luxo Westin. A Starwood é detentora das marcas Four Points by Sheraton,
Sheraton Hotels & Resorts, Alof Hotels, W Hotels, Le Méridien, The Luxury Collection, Westin
Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts.
Em termos globais a Starwood opera mais de 800 hotéis, em cerca de 100 países,
oferecendo aproximadamente 258.000 quartos. 94% dos hotéis estão classificados na categoria
de luxo e 6% enquadram-se como económicos e intermediários. Em 2005 tinham 35 hotéis na
Condé Nast Traveler’s 2005 Readers Choice Awards List, incluindo três hotéis no “Top 100 dos
Melhores Hotéis do Mundo”.
Em Portugal exploram as marcas Sheraton com 3 hotéis, Le Méridien com 4 hotéis,
Westin com 1 unidade e o Convento do Espinheiro Heritage em Évora, perfazendo um total de 9
unidades, todas de 5 estrelas.
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3. Best Western International Inc.: criada em 1946 nos EUA, é a maior rede de hotéis
independentes do mundo, com mais 4.000 hotéis de 3 e 4 estrelas em 84 países. Os EUA
concentram 60% dos associados, a Europa 27% e o resto do Mundo 13%. Segundo a MKG
Consulting Database(2006) existem, só no espaço da União Europeia, 1.195 hotéis,
disponibilizando mais de 78.000 quartos.
Em Portugal existem 13 hotéis de 3 estrelas e 3 hotéis de 4 estrelas com a marca Best
Western, perfazendo 16 unidades hoteleiras.
4. Carlson Hotels: está presente em 70 países com mais de 930 unidades, através das
marcas Regent International Hotels, Park Plaza Hotels & Resorts, Country Inns & Suites by
Carlson, Park Inn Hotels e Radisson Hotels & Resorts
Em Portugal está presente com uma unidade hoteleira de 4 estrelas através da marca
Radisson Hotels & Resorts que opera em mais de 64 países, 405 hotéis e resorts.
5. Marriott International: surgiu em 1927 em Washington e gere, actualmente, mais de
2.800 unidades em 67 países com uma oferta diversificada de marcas hoteleiras: JW Marriott,
The Ritz-Carlton, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn,
SpringHill Suites e Bulgari. Na área dos resorts: Marriott Vacation Club, Horizons by Marriott
Vacation Club, The Ritz-Carlton Club e Grand Residences by Marriott.
Em Portugal está representado através de 1 unidade de 5 estrelas Ritz-Carlton e 2
hotéis Marriott.
6. Four Seasons: abriu o primeiro hotel em 1961 no Canadá (Toronto). Actualmente tem
74 hotéis em 31 países e mais 25 em projecto. Em Portugal está presente através de 1 hotel de
5 estrelas e 2 aldeamentos turísticos de 4 estrelas.
7. Hyatt International: oferece 735 hotéis e resorts (mais de 136.000 quartos) em mais
de 44 países, explorando as marcas Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Resorts,
Hyatt, Hyatt Place e Hyatt Summerfield Suites. Está presente em Portugal com 1 hotel através da
marca Hyatt Regency.
8. Leading Hotels of the World: com sede em Nova Iorque existe desde 1928, estando
presente em mais de 80 países explorando mais de 400 unidades. Em Portugal está
representada através de 8 unidades de 5 estrelas.
9. Accor: este grupo francês explora 4227 hotéis e está presente em mais de 130
países, com as marcas Sofitel, Novotel, Mercure, Dorint, SuiteHotel, Ibis, All Seasons, Etap,
Formule 1, Red Roof, Motel 6 e Accor Thalassa. Administra 169 hotéis na África do Sul, 1242 na
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América do Norte, 2351 na Europa, 134 na África, 23 no Médio Oriente, 158 na Ásia, 150 na
Austrália.
Em Portugal tem uma joint-venture com o Grupo Amorim explorando as marcas: Sofitel
(2 hotéis), Novotel (4 hotéis), Mercure (6 hotéis) e Ibis (19 hotéis), num total de 31 unidades.
10. Relais & Châteaux: possui 453 unidades espalhadas por 50 países. Os seus
membros são hotéis de pequena dimensão mas de enorme charme e também restaurantes
seleccionados (com duas ou mais estrelas Michelin) e unanimemente considerados os melhores
do mundo. Em Portugal está representado através de 4 hotéis de 4 estrelas e 2 hotéis de 5
estrelas, perfazendo 6 unidades.
11. Louvre Hotels: compreende quatro marcas em dois segmentos distintos: Concorde
no segmento Luxury Hotels e as marcas Kyriad, Campanile e Premiere Classe no segmento
Budget Hotels. Em Portugal está presente com 1 motel através da marca Campanile.
12. Sol Mélia: foi fundada em 1956 em Palma de Mallorca e ocupa o primeiro lugar no
ranking espanhol tanto no segmento urbano como no de lazer, o terceiro europeu e o décimo
segundo do mundo. É, além disso, líder mundial em lazer na América Latina e no Caribe. Conta
com cerca de 350 hotéis, 85.000 apartamentos em 30 países de quatro continentes. As marcas
com as quais comercializa seus produtos são: Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, Tryp Hotels,
Sol Hotels, Paradisus Resorts e Sol Meliá Vacation Club.
Em Portugal está presente através da joint-venture com o Grupo Hotti Hotéis através de
7 hotéis com a marca Tryp (2 de 4 estrelas e 5 de 3 estrelas), 4 hotéis da marca Mélia (4
estrelas) e 1 hotel ma marca Sol (3 estrelas).
13. Riu Hotels & Resorts: a empresa nasceu em 1953 com um pequeno hotel em
Mallorca. Nos anos 90 começou a sua internacionalização como cadeia hoteleira com a
inauguração do hotel Riu Taíno em Punta Cana (República Dominicana). A partir desta ilha, a
cadeia expandiu-se para Cuba, Flórida, México, Tunísia, Bulgária, Chipre, Jamaica, Cabo Verde
e Portugal (Algarve e Madeira).
Neste contexto de internacionalização, a RIU Hotels constituiu em 1993 uma sociedade
com o seu sócio alemão, TUI (Touristik Union International). Em Portugal a Riu Hotels & Resorts
disponibiliza 2 hotéis de 4 estrelas e 1 conjunto de apartamentos turísticos de 3 estrelas, todos
em Albufeira.
14. NH Hotels: com 141 hotéis espalhados pelo mundo, 2 na África do Sul, 15 na
América e 127 na Europa, dos quais 3 hotéis de 4 estrelas em Portugal.
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15. Bass Hotels & Resorts: esta cadeia inglesa é composta por cerca de 2.800 hotéis
(457.000 quartos) distribuídos por 90 países. A Bass Hotels & Resorts opera as marcas
Intercontinental Hotels Group, Intercontinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts,
Hotel Indigo, Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood
Suites.
A rede Inter-Continental Hotels & Resorts classifica-se como a maior cadeia
internacional de primeira classe, contando com 145 empreendimentos de luxo, em cerca de 80
países, distribuídos pela Europa (49), Américas do Norte e Central (20), Ásia (17), Médio Oriente
(27), América Latina (20) e África (12). A Intercontinental Hotels Group opera só no espaço da
União Europeia 498 unidades, disponibilizando 76.794 quartos.
Está presente em Portugal com 4 hotéis da marca Holiday Inn (médio preço), através do
franchising com o Grupo Continental, 3 de 4 estrelas e 1 de 3 estrelas.
16. Orient Express Hotels: cadeia de hotéis de luxo, de origem inglesa, adquiriu o
primeiro hotel em 1976 (Cipriani em Veneza). Actualmente possui 21 hotéis de luxo, comboios
de luxo, navios e restaurantes (inclui a Orient-Express Trains & Cruises). Em Portugal está
representada através de 1 hotel de 5 estrelas em Lisboa.
17. Golden Tulip Hospitality: grupo holandês que detém mais de 630 hotéis, 58.000
quartos em mais de 49 países. É um grupo que possui marcas hoteleiras para diferentes targets,
para os hotéis de 2 estrelas tem uma aliança com a cadeia francesa B&B, 3 estrelas é através da
Tulip Inn, 4 estrelas Golden Tulip e para a categoria de 5 estrelas ou luxo introduziram
recentemente a Royal Tulip.
Em Portugal explora 2 hotéis de 4 estrelas e 1 de 5 estrelas, perfazendo 3 unidades da
marca Golden Tulip.

2.2. DISPERSÃO GEOGRÁFICA DOS BIG PLAYERS DE ALOJAMENTO

Em termos de dispersão geográfica, e conforme se pode verificar pelo quadro 3, a maior
concentração de meios de alojamento, explorados por big players, encontra-se em Lisboa, com
42 das 119 unidades hoteleiras (35,3%), seguida do Norte com 32 hotéis (26,9%), o Centro com
24 hotéis (20,2%), o Algarve com 15 hotéis (12,6%) e o Alentejo com 6 unidades, representando
5%.
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Em termos de camas, também Lisboa detém o primeiro lugar, disponibilizando 10.960
camas do total de 27.523 (39,8%), seguida do Algarve com 6.260 (22,7%), o Norte com 5.958
(21,6%), Centro com 3.919 (14,2%) e finalmente o Alentejo com 526 unidades (1,9%).
Quadro 3. Número e Capacidade de Alojamento dos Estabelecimentos Hoteleiros por
NUTS II (Tipologia, Camas e Quartos) 2006: Big Players versus Total Nacional
Big Players
NUTS II

Nº.

Total Nacional

Camas

Quartos

Nº. Hotéis

Camas

Quartos

Unidades
Norte

32

5958

3107 + 104 APT

122

19306

9560

Centro

24

3919

2046

151

21510

10303

Lisboa

42

10960

6031 + 232 APT

135

35358

17017

Alentejo

6

526

253 + 20 APT

30

3411

1718

Algarve

15

6260

2318 + 373 APT + 293 Villas

94

27204

12780

Total

119

27523

1345111+ 709 APT + 293 Villas

532

106789

51378

O quadro 3 permite-nos, ainda, verificar os números referentes à dispersão dos hotéis
pelo território nacional e concluir que o Centro é detentor de 151 hotéis (28,4%), e só depois
surge Lisboa com 135 hotéis (25,4%). Naturalmente que se analisarmos o número de camas ou
número de quartos, Lisboa surge em primeiro lugar com 35.358 camas para um total de 106.789
(33%), seguida do Algarve com 27.204 camas (25,5%) e só depois o Centro com 21.510 camas
(20%). A região do Alentejo é aquela que representa valores mais reduzidos em relação a todos
os itens, números de hotéis, camas e quartos.

Um dado tamb
presença no Alentejo e a Choice Hotels que não tem qualquer unidade no Algarve). Temos,
ainda, 2 grupos com presenças em 3 NUTS II (Sol Mélia e Leading Hotels of the World), 3
grupos com presenças em 3 regiões (Bass Hotels & Resorts, Marriot International e Four
Seasons) e finalmente os restantes grupos com presenças somente em Lisboa, exceptuando o
grupo Riu Hotels & Resorts que só explora unidades no Algarve.

Destacamos, a
também, o grupo espanhol Sol Mélia por explorar 6 dos seus 12 hotéis no Centro e 3 no Norte do
país. O grupo americano Choice Hotels por explorar 8 dos seus 15 hotéis na região Norte
(Montalegre, Sabrosa, Ferreiros, Valpaços, Fafe, entre outras) e finalmente o grupo americano
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Best Western International por explorar 8 dos seus 16 hotéis na região Centro, em localidades
como Curia, Abrantes, Aveiro, Mealhada ou Pombal.
Um outro dado muito interessante é verificarmos que estão associados às referidas
cadeias internacionais, 23 hotéis de cinco estrelas. Tendo como base o número total de hotéis
de cinco estrelas existente no país (51), concluímos que 45% dos hotéis com classificação de 5
estrelas são explorados por big players accommodation, um dado impressionante.
Se fizermos uma análise em termos regionais concluímos que o único hotel de 5 estrelas
existente no Alentejo é explorado pelo grupo Starwood, dos 21 hotéis de 5 estrelas existentes
em Lisboa, 10 são explorados por cadeias internacionais (47,6%), dos 16 existentes no Algarve,
7 são explorados por grupos internacionais (44%), dos 5 existentes no Centro, existem 2
explorados por grupos internacionais (40%) e, finalmente, dos 8 existentes no Norte, 3 são
explorados por cadeias internacionais (30%).
Dos dezassete big players referidos anteriormente, existem dois que estão presentes em
Portugal unicamente através da exploração de hotéis de 5 estrelas: Starwood e Leading Hotels
of the World.

3. A PRESENÇA DOS BIG PLAYERS DE DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL

A distribuição turística tem evoluído em todo o mundo a um ritmo exponencial, ao qual
Portugal não ficou alheio. Assiste-se a um crescente interesse de importantes grupos
económicos das mais diversificadas áreas de actividade, pelo negócio da distribuição turística.
Se os Operadores Turísticos (OT), empresas especializadas na criação e venda de
pacotes turísticos, têm uma importante função grossista, as Agências de Viagens e Turismo
(AVT) têm assumido um papel cada vez mais importante na distribuição dos produtos turísticos
(função retalhista), comercializando os pacotes turísticos dos OT.
Utilizando dados de um estudo turístico do ICEP (1999) damos conta que na
década de 80, apenas um pequeno grupo de empresas europeias operava fora dos seus
mercados nacionais: o Club Méditerranée, empresas alemãs e o suíço Kuoni. Na década
de 90, nomeadamente a partir de 1995, deu-se a explosão da internacionalização, para o
que contribuíram o efeito mercado único europeu; a desregulamentação do transporte
aéreo na Europa e o desenvolvimento das tecnologias de informação. A figura 1 reflecte a
evolução dos OT para a internacionalização.
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Figura 1. Evolução dos Operadores Turísticos para a Internacionalização
Actividades restritas
ao mercado
de origem

Aumento da
Concorrência
=
Integração Vertical

Mercado Interno
Europeu
+

Desregulamentação
do espaço aéreo

Internacionalização
=
Fusões / Aquisições
/ Parcerias

Interesse crescente dos grandes
grupos económicos pelo sector

Fonte: ICEP (1999).

Face a esta abertura de mercados e estando limitados em relação ao crescimento
nos seus mercados de base (relativamente estabilizados em termos de posicionamento e
quotas alcançadas), fazia todo o sentido aproveitar o know-how adquirido e as previsíveis
economias de escala e de gama, para se posicionarem no exterior.
A análise do processo de internacionalização, dos líderes dos mercados alemão e
britânico, permite-nos tirar algumas conclusões interessantes. A internacionalização foi
iniciada, ainda que de forma ténue, pelos operadores alemães, nos anos 80, e fortemente
acelerada a partir da segunda metade dos anos 90, desenvolvendo muito cedo a
verticalização até ao alojamento.
Só a partir de 1996, é que os operadores ingleses entraram decisivamente no
processo de internacionalização, mantendo as aquisições à volta do core business do
package tour (operadores, aviação e agências de viagens).
Os operadores alemães expandiram, prioritariamente, para os países vizinhos,
enquanto os britânicos escolheram a Escandinávia. Neste seguimento será natural que a
internacionalização prossiga para as economias em consolidação do Sul da Europa, como
a Itália, Espanha e Portugal, assim como para as economias emergentes do Leste
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Europeu. A nível regional é evidente que os operadores espanhóis assumiram, há algum
tempo, a internacionalização para os países da América Latina e para Portugal.
Este segmento de indústria (Distribuição) é dominado por um pequeno número de
grandes operadores. De acordo com Endo (2006) no mercado americano a integração vertical
dos grupos é rara, excepto Carlson Wagonlit Travel (50-50 joint venture entre Carlson
Companies e Accor). Por outro lado, na Europa, muitos operadores estão verticalmente
integrados, e cinco ou seis ETN contam para 70-80% do mercado europeu. A consolidação e
expansão dos operadores europeus mostram que as F&A são a estratégia mais utilizada.
A integração vertical permite ao operador turístico controlar vários links na cadeia de
distribuição, exercendo o seu controlo de gestão em aviões, network de agências, linhas de
cruzeiros e hotéis. Em adição à integração vertical tradicional, algumas companhias começaram
a adoptar uma integração vertical diagonal em que estabelecem operações de forma a oferecer
produtos e serviços que os turistas normalmente precisam mas não estão incluídos nos pacotes
turísticos (seguros, câmbios, bagagem…).
Grandes operadores mundiais detêm redes de agências de viagens, cadeias hoteleiras,
companhias de aviação e diversos serviços de apoio ao turista. Normalmente, os grandes
operadores estabelecem filiais nos países geradores de turismo (ex. os operadores europeus
têm filiais nos EUA e América do Norte).
Em Portugal a distribuição turística não é comparável com a verificada nos principais
mercados emissores da Europa (Alemanha e Inglaterra). Do ponto de vista estratégico, a
estrutura empresarial da distribuição nacional é na sua maioria de cariz familiar e de pequenas
dimensões, salvo raras excepções.
Os principais players do mercado nacional podem-se sintetizar nos seguintes grupos:
Abreu, Top Atlântico, Star e Geotur. No que concerne, às redes de distribuição internacionais,
com forte presença em Portugal, destacam-se: Halcon, Gheisa, Marsans, El Corte Inglés, Tui,
entre outros.
O modelo de crescimento adoptado pelos principais players da distribuição,
particularmente, os internacionais, tem sido através de contratos de franchise (Mendes, 2006).
De acordo com dados da DGT (2007) existem em Portugal 1.701 OT e AVT espalhadas
pelos 18 distritos, com especial destaque para Lisboa com 584, seguida do Porto com 304 e em
terceiro lugar Faro com 157, conforme se pode constatar através da leitura do quadro 4.
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Quadro 4. Operadores Turísticos e Agências de Viagens e Turismo por Distritos (2006)

Distritos

AVT/OT

Aveiro

103

Beja

12

Braga

100

Bragança

12

Castelo Branco

23

Coimbra

47

Évora

18

Faro

157

Guarda

11

Leiria

77

Lisboa

584

Portalegre

11

Porto

304

Santarém

64

Setúbal

93

Viana do Castelo

29

Vila Real

23

Viseu

33

Total

1701

Fonte: Direcção Geral de Turismo (2007)

Dos números apresentados importa referir quais aqueles que dizem respeito a OT e AVT
internacionais no mercado nacional, independentemente da forma como estão representados.
Para isso, é essencial verificar se os mais importantes big players travel organizers28 estão
presentes no mercado português. O quadro 5 mostra-nos que temos 13 big players a actuar em

28

TUI/Preussag; Airtours; C&N Touristic; Thomson; Rewe Touristik; First Choice; Kuoni Group; Club
Méditérranée; Nouvelles Frontières; Hotelplan; Olimar; Barceló; Soltour; Iberojet; El Corte Inglés;
Andaltour; Travelplan; Carlson Wagonlit Travel; Wasteels; TQ3 Travel Solutions.
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Portugal continental, disponibilizando um total de 256 espaços. 7 desses grupos são espanhóis,
3 americanos, 1 alemão e 2 franceses.
A presença de OT e AVT estrangeiros em Portugal representa 15% do total do subsector de Distribuição, ou seja, 256 balcões para um total dos 1.701 existentes.
De referir que a maior percentagem cabe aos grupos espanhóis com 225 balcões,
representando 13,2% do total de AVT e OT em Portugal e 87,9% se tivermos como base o
número de balcões internacionais em Portugal. Os grupos americanos aparecem em segundo
lugar com 16 balcões e uma quota de 6,2%, seguindo-se os alemães com 10 balcões e 3,9% do
total. Finalmente surgem os grupos franceses com 5 balcões e uma quota de 2%.

Quadro 5. Big Players Distribution no Mercado Português
Nº

GRUPOS

MARCAS

GLOBALIA

Halcon Viagens e Turismo

107

(Espanhol)

OT Travelplan

2

MARSANS

Viagens Marsans

59

(Espanhol)

OT Andaltour by Horizontes

2

GHEISA

Viagens Gheisa

34

Viagens El Corte Inglés, S.A.

16

Barceló Viagens

2

OT Soltour

2

BALCÕES

(Espanhol)
EL CORTE INGLÉS
(Espanhol)
BARCELÓ
(Espanhol)
PIÑERO
(Espanhol)
IBEROJET
(Espanhol)

OT Iberojet

1

CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Carlson Wagonlit Travel

9

(Americano)

TQ3 Travel Solutions

2

JAMES RAWES & CA., LDA.

OT James Rawes

4

RCI Viagens e Turismo

1

Tui Portugal

10

(Americano)
RCI GLOBAL
(Americano)
TUI AG
(Alemão)
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WASTEELS

Viagens Wasteels, Lda.

4

Club Méditerranée

1

(Francês)
CLUB MÉDITERRANÉE
(Francês)
TOTAL

256

Fonte: Elaboração própria.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS BIG PLAYERS DE DISTRIBUIÇÃO

Por serem considerados os maiores distribuidores de viagens do mundo e estarem
presentes em território nacional, vejamos algumas das suas características.
1. Globalia: é detentor em Espanha de 750 AVT Halcon Viajes (próprias), 400 AVT
Viajes Ecuador (285 franchisadas), os OT Travelplan e o Touring Club. Possui, também, a maior
companhia área privada de Espanha, a Air Europa, os rent-a-car Pepecar, o grupo hoteleiro
Globalia Hotels & Resorts e a Globalia Cruises (cruzeiros). Em Portugal está representado
através de 107 AVT Halcon e 2 OT Travel Plan.
2. Marsans: fundado em 1910 é detentor da AVT mais antiga de Espanha, tendo em seu
poder o alvará nº 1, com uma rede de mais de 500 pontos de venda e mais de 1.500
empregados. Em Portugal desenvolve a actividade desde 2003. Actualmente, tem uma rede de
vendas com 59 AVT Marsans e 2 OT Andaltour by Horizontes.
3. Gheisa: nasceu em Valência (Espanha), em 1989, aquando da abertura da primeira
AVT Gheisa. Hoje conta com 85 agências em Espanha, estando presente no Peru e em
Portugal, com 35 AVT.
4. El Corte Inglés: herdou o seu nome de uma loja dedicada à alfaiataria infantil, fundada em Madrid, em 1890. Paralelamente às
necessidades de mercado, foram sendo criadas diferentes empresas que hoje constituem o Grupo de Empresas El Corte Inglês: Hipercor S.A., Viajes El
Corte Inglés, S.A., Informática El Corte Inglés, S.A., Investrónica, S.A., Telecor, Centro de Seguros, Correduría de Seguros, S.A., Grupo de Seguros El
Corte Inglés, Seguros El Corte Inglés, Vida Pensiones y Reaseguros, S.A., Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A., Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces S.A, Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.

É actualmente um dos maiores grupos espanhóis na área das viagens, contando com
mais de 450 AVT em Espanha e 16 em Portugal.
5. Barceló: iniciou-se na hotelaria (Barceló Hotels & Resorts), no entanto, a sua divisão
de viagens é das maiores de Espanha, com mais de 50 anos de experiência, mais de 1.300
funcionários e 350 AVT. Dispõe de mais de 40 AVT em Espanha, México e Argentina. Em
Portugal disponibiliza 2 balcões.

1788

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho 2008

6. Piñero: surgiu em 1978 em Espanha e possui actualmente uma oferta turística
integrada e completa (o OT Soltour; a cadeia hoteleira Piñero e Bahia Principe & Resorts e a
empresa de transportes Sol Bus). Em Portugal disponibiliza 2 balcões.
7. Iberojet: operador espanhol que disponibiliza em Portugal um único balcão Iberojet –
Operador Turístico, S.A. (Lisboa).
8. Carlson Wagonlit Travel (CWT) está presente em mais de 150 países, sendo líder
de mercado na Ásia Pacifico, EMEA (Europa, Médio Oriente e Africa) e América Latina, quanto
ao mercado Norte Americano a empresa posiciona-se num sólido segundo lugar. Com sede
global em Fort Lauderdale, Florida, tem mais de 3.000 pontos de venda e realiza um volume de
negócios anual de mais de 22 biliões de dólares (2005), empregando cerca de 22.000
colaboradores. Processa anualmente 45 milhões de bilhetes de avião, 18 milhões de quartos de
hotéis, 8 milhões de dias de aluguer de automóveis.
A nível mundial, CWT é co-participado pela One Equity Partner (OEP) e Carlson
Companies, Inc.. Em 2006 a Carlson Companies e a OEP adquiriram 50% das acções que o
grupo Accor detinha na CWT. Após esta transacção a Carlson passou a ser accionista
maioritário da CWT com 55%, sendo os restantes 45% pertença da OEP.
Em Portugal, a CWT alcançou os 36 milhões de Euros em 2005 e conta actualmente
com cerca de 70 colaboradores, divididos por 9 balcões.
Em Agosto de 2006 a TQ3 Travel Solutions passou a integrar o grupo CWT, sendo uma
AVT especializada no mundo empresarial. Em Portugal está representada através de dois
inovadores Business Travel Centre (BTC) em Lisboa e no Porto.
9. James Rawes & Ca. Lda.: empresa de turismo especializada em cruzeiros e que
representa: AIDA Cruises; Club Cruise; Holland America Line; Louis Cruise Lines; Norwegian
Cruise Line; Ocean Village; Orient Lines, Ltd; Peter Deilmann Reederei; P&O Cruises (Uk) Ltd;
Princess Cruises Inc; Saga Shipping Ltd; Swan Hellenic Cruises; Thomson Cruises; United Arab
Shipping Company; Vistamar Canárias; Voyages of Discovery; Windstar Cruises.
Em Portugal tem escritórios em Lisboa, Porto, Leixões e Sines, 4 no total.
10. RCI Global Vacation Network: é líder no mercado de time-sharing, tendo aberto a
primeira AVT em 1979 (RCI Travel) em Indianapolis, nos anos seguintes abriu no Mónaco,
Austrália, Japão, Florida, Argentina, África do Sul, Itália e actualmente está presente em mais de
100 países. Em Portugal surge em 1987 com um balcão em Albufeira.
11. TUI AG: em meados dos anos 80, o grupo Preussag AG, empresa alemã que havia
começado a sua actividades na área do carvão e do aço, decide investir no turismo. Em 1998, o
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grupo adquire a Hapag-Lloyd AG, um forte parceiro com a sua própria cadeia de AVT e uma
companhia aérea. Com a aquisição do operador turístico TUI Deutschland no mesmo ano,
conseguiram ser líderes em pacotes de viagens. O passo crucial no mercado europeu foi em
2000, com a aquisição do grupo British Thomson Travel (líder do mercado no Reino Unido). No
mesmo ano adquiriram o grupo francês Nouvelles Frontières (líder do mercado em França).
Também, em 2000, adquirem um grande operador turístico na Escandinávia Fritidsresor.
Actualmente tem mais de 200 marcas turísticas por todo o mundo, a acrescentar às
anteriormente referidas, Thomas Cook, Neckerman e Reisen. Recentemente o nome do grupo
foi alterado de Presussag AG para TUI AG, empregando 80.000 pessoas em 500 companhias
em todo o mundo. Em Portugal o TUI Portugal é especializado no mercado de incoming, detentor
de 14 balcões e empregando aproximadamente 170 pessoas.
12. Wasteels: abriu a primeira AVT na Bélgica em 1951. Actualmente opera na Europa
Central e Oriental através de mais de 180 AVT em 10 países. Em Portugal disponibiliza 4
balcões.
13. Club Méditerranée: surgiu em França em 1950. Em Portugal existe 1 balcão em
Lisboa.
3.2. DISPERSÃO GEOGRÁFICA DOS BIG PLAYERS DE DISTRIBUIÇÃO

Em termos de dispersão geográfica, e conforme se pode verificar no quadro 6, tendo
como análise os distritos em Portugal continental, a maior concentração de big players é nos
distritos de Lisboa, com 76 balcões e Porto com 62 balcões. No entanto, em termos percentuais
e se tivermos em conta o número total de AVT/OT existentes em determinada região,
identificamos claramente, o distrito de Évora como aquele que obtém a maior percentagem
(27,8%), ou seja, 5 balcões dos 18 existentes. Segue-se Bragança com 25% (3 dos 12 balcões
existentes), Braga com 21% (21 dos 100 balcões existentes) e Setúbal com 20,4% (19 balcões
dos 93 existentes).
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Quadro 6. Operadores Turísticos e Agências de Viagens e Turismo por Distritos
Distritos

Total Nacional

Big Players

% Total

Aveiro

103

13

12,6

Beja

12

2

16,7

Braga

100

21

21,0

Bragança

12

3

25,0

Castelo Branco

23

3

13,0

Coimbra

47

7

14,9

Évora

18

5

27,8

Faro

157

15

9,6

Guarda

11

2

18,2

Leiria

77

11

14,3

Lisboa

584

76

13,0

Portalegre

11

2

18,2

Porto

304

62

10,4

Santarém

64

5

7,8

Setúbal

93

19

20,4

Viana do Castelo

29

4

13,8

Vila Real

23

3

13,0

Viseu

33

3

9,0

Total

1701

256

15,0

Fonte: Elaboração própria

De referir que os distritos com menos presenças de big players de distribuição são Beja,
Guarda e Portalegre, disponibilizando somente 2 balcões. Com 3 balcões existem os distritos de
Bragança, Castelo Branco, Vila Real e Viseu.
Um dado que julgamos também ser interessante, ao analisarmos a presença dos big
players de Distribuição, é o facto de que somente os grupos espanhóis marcam presença em
todos os distritos, os grupos americanos estão presentes nos distritos de Faro, Lisboa, Porto e
Setúbal, os grupos alemães nos distritos de Faro, Lisboa e Porto e finalmente, os grupos
franceses nos distritos de Leiria, Lisboa e Porto. Assim, Lisboa e Porto são os únicos distritos
onde se encontram presentes todos os big players de Distribuição anteriormente analisados.
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CONCLUSÕES

Podemos concluir que os intervenientes no sector do turismo são cada vez mais ETN,
grandes grupos económicos mundiais que deixam de trabalhar no conceito de “aldeia global”
para trabalharem numa “teia global”, que se regem por normas universais ditadas por
organizações que estão presentes em todo o mundo.
Este panorama mundial tem vindo consequentemente a afectar o sector do turismo em
Portugal, fazendo-se sentir com mais incidência no alojamento e na distribuição turística. Os big
players mundiais há muito que ultrapassaram as suas fronteiras e chegaram a Portugal,
explorando hotéis de excelente qualidade ou AVT em cidades não conhecidas como destinos
turísticos.
Estes grupos caracterizam-se por grandes volumes de vendas, grande número de
empregados, recursos próprios e benefícios mútuos. De acordo com Daniels & Daniels (1993)
estes grupos podem desempenhar um papel de agentes inversores, às vezes insubstituíveis,
especialmente nos países em vias de desenvolvimento; podem ter uma função de inovação e
internacionalização das tecnologias; podem fomentar o estímulo e potenciar as relações
comerciais dos serviços turísticos e ainda serem geradores de impactos sobre as estruturas
sociais, políticas e culturais dos países em que se encontram implantados.
A presença dos big players de alojamento e distribuição no mercado português
proporciona algumas vantagens à economia nacional, não se estendendo estas apenas à
qualidade de capital que entra (investimento directo estrangeiro), mas também a outros factores
qualitativos, como:
- Transferência de tecnologias que pode melhorar a inovação doméstica;
- Transferência de know-how de gestão e competências de desenvolvimento do capital humano;
- Estimulação da competição na economia doméstica, melhorando a produtividade e reduzindo a
pressão inflacionista;
- Integração da economia doméstica em cadeias internacionais de fornecimentos que podem
oferecer redução de custos dos inputs, promover economias de escala e incrementar as
exportações.
O nosso estudo permitiu-nos verificar que onze das quinze principais cadeias hoteleiras
mundiais estão representadas em Portugal. Devendo somar-se a este valor a presença de mais
seis big players, perfazendo dezassete grupos, responsáveis pela exploração de 26.047 camas,
representando 24,4% da oferta nacional. Estes grupos encontram-se concentrados em Lisboa
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(35,3%), Norte (26,9%) e Centro (20,2%). Especial destaque para os grupos Starwood, Accor e
Best Western por estarem presentes em todas as NUTS II. Por último, o facto de 45% dos hotéis
de cinco estrelas existentes em Portugal serem explorados por cadeias internacionais (23
hotéis), sobressaindo, mais uma vez, o grupo Starwood e Leading Hotels of the World, por
explorarem somente unidades de cinco estrelas.
No que concerne à distribuição turística também aqui se fez sentir a globalização,
através da entrada em Portugal de treze big players travel organizers, explorando 256 balcões,
representando 15% da oferta nacional. Especial incidência para os grupos espanhóis que
exploram 225 balcões (13,2% do total de AVT e OT existentes em Portugal). Em termos
geográficos, a maior concentração surge nos distritos de Lisboa e Porto, no entanto, o distrito de
Évora apresenta 5 balcões de grupos internacionais para um total de 18 balcões existentes. Os
distritos que apresentam valores mais reduzidos são Beja, Guarda e Portalegre. De referir,
ainda, que somente os grupos espanhóis estão presentes em todos os distritos.
Os grandes grupos internacionais que investem e permanecem de forma durável em
dado ponto no espaço, de certo modo, colocam esse ponto na dimensão global do sistema da
economia – mundo: recebem e transmitem informações a esse nível, criam ou destroem
empregos, afectando decisivamente as condições de vida ao nível local, estabelecendo relações
com a administração local e gerando pressões sobre ela.
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Resumo
O trabalho apresentado pretende servir o propósito geral de dotar o concelho do Fundão de um
produto ecoturístico estruturado (Rede de Percursos Pedestres Interpretativos - RPPI), tendo por
base critérios bem definidos e passíveis de utilização em processos analíticos multicritério. Para
dar cumprimento a esta intenção o concelho foi dividido em 4 Zonas, de acordo com as suas
diferentes características estruturais. Esta divisão direccionou o estudo para 12 percursos
pedestres que foram alvo do processo de análise no que aos Aspectos Qualidade e Aptidão diz
respeito (Critérios, Atributos e respectivos scores). Posteriormente procedeu-se à exclusão de
dois percursos que apresentaram um comportamento constraint, ambos por razões de
segurança, e de outros dois, com base em cálculos (para anular efeitos de sobreponderações) e
análises iterativas que definiram os locais onde ocorrem os elementos mais relevantes e que,
desta forma, deveriam integrar a RPPI. Esta ficou, assim, constituída por 8 percursos
devidamente interpretados, georreferenciados e fotografados, que permitirão dar a conhecer os
valores naturais, culturais e patrimoniais mais relevantes do mesmo, em respeito pelos princípios
da sustentabilidade.
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1 - Introdução

O conceito de conservação esteve até há poucos anos intrinsecamente ligado à tendência
para a proibição (Lopes, 2003). No entanto, à medida que a teoria da sustentabilidade foi
ganhando força, a proibição foi sendo substituída pela gestão sustentada dos recursos que se
traduz na conservação activa pelo uso de práticas adequadas de exploração e utilização.
Uma dessas formas de exploração ambientalmente responsável é o Ecoturismo. Este é um
conceito que evoluiu nos últimos 20 anos, sendo que diversos sectores (como a comunidade
conservacionista, as pessoas que vivem dentro e em torno de áreas com potencial ecoturístico e
a indústria do turismo) testemunharam uma explosão no turismo direccionado para a Natureza
(Drumm e Moore, 2003) - 30 milhões de ecoturistas em 1998, prevendo-se uma taxa de
crescimento de 20% ao ano até 2010 (CTP, 2005).
O Ecoturismo surge assim, como uma forma de se alcançar metas na conservação da Natureza,
melhorando o bem-estar das comunidades locais e gerando receitas para essas mesmas
comunidades, o que se traduz numa rara situação onde se tocam os três pilares da
sustentabilidade – ambiental, cultural e económica (Drumm e Moore, 2003).
No que a Portugal diz respeito, o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) visa, no
horizonte de 2015, assegurar um aumento da contribuição do Turismo para o PIB nacional,
incrementar o emprego qualificado e acelerar o crescimento do sector. De entre os 10 produtos
seleccionados como de desenvolvimento prioritário em Portugal destaca-se o Turismo de
Natureza, que é apresentado como uma forma de Turismo em expansão acelerada e com um
alto volume de procura na Europa – 20 a 52 milhões de viagens internacionais/ ano (PENT,
2005).
De facto, em Portugal, é o designado Turismo de Natureza que faz a ponte com o conceito de
Ecoturismo. No entanto acaba por ser restritivo em termos territoriais, uma vez que, de acordo
com o Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), criado em 1998 pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 112/98 de 25 de Agosto, este apenas é aplicável na Rede Nacional de
Áreas Protegidas (RNAP)29, visando a promoção e afirmação dos valores e potencialidades que
estes espaços encerram, especializando uma actividade turística, sob a denominação «turismo
de natureza», e propiciando a criação de produtos turísticos adequados.

29
A actual legislação portuguesa respeitante a Áreas Protegidas consagra cinco figuras classificatórias: Parque
Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Monumento Natural e Paisagem Protegida.
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Apesar disso e na realidade, mais de 21% do território português encontra-se classificado, não
apenas pela RNAP, mas em grande parte pela Rede Natura 200030, onde apesar de não se
aplicar a designação de Turismo de Natureza (nos casos em que não ocorre sobreposição com a
RNAP), podem surgir produtos de cariz ecoturístico. O mesmo se aplica a áreas que as
Autarquias elejam em sede de ordenamento, como vocacionadas para o Ecoturismo, apostando
na aplicação dos seus critérios. É neste âmbito que o concelho do Fundão se apresenta como
uma região onde o conceito de Ecoturismo poderá ser facilmente utilizado, pela criação de
produtos que permitam aos visitantes desfrutar dos espaços naturais em qualidade e de forma
sustentada.
Esses produtos, entre muitos outros que se podem implementar, prendem-se neste trabalho,
com a criação de uma Rede de Percursos Pedestres Interpretativos.
2 – Objectivos
O presente trabalho serve o propósito geral de dotar o concelho do Fundão de um produto
ecoturístico estruturado, demonstrando em simultâneo que, tal como é referido no Programa
Nacional de Turismo de Natureza, é possível conciliar a preservação dos valores naturais e
culturais, com uma actividade turística a eles ajustada.
Definiram-se, assim, os seguintes objectivos específicos:
•

Avaliar, seleccionar e caracterizar os percursos pedestres com interesse potencial

para integração numa rede de Percursos Pedestres Interpretativos do concelho do
Fundão;
•

Definir e interpretar ambientalmente as zonas de implementação dos Percursos

Pedestres Interpretativos;
•

Elaborar uma proposta de linhas orientadoras para o material de divulgação

e interpretação ambiental, nomeadamente sob a forma de panfletos.

30

Rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação que engloba as Zonas Especiais de Conservação
(ZEC), as Zonas de Protecção Especial (ZPE) e, em fase de avaliação pela UE, os Sítios de Interesse Comunitário
(SIC). (Dec.-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril)
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3 – Zona de Estudo
O Fundão é um concelho pertencente ao distrito de Castelo Branco, considerado como a capital
da sub-região da Cova da Beira, à qual pertencem ainda os concelhos de Belmonte e Covilhã
(fig. 1). Ocupa uma superfície total de 700 km2, o que corresponde a aproximadamente metade
da área total da Cova da Beira e a 0,76% do território nacional (PEDT, 2006).
O concelho do Fundão para além da riqueza em valores naturais (de que se destaca a Serra da
Gardunha, Sítio de Interesse Comunitário, pertencente à Rede Natura 2000) e da grande
heterogeneidade paisagística apresenta uma grande relevância tanto ao nível cultural, como ao
nível da riqueza e importância do seu património construído. Salienta-se a este nível a Aldeia
Histórica de Castelo Novo, localizada no sopé sul da Serra da Gardunha, que se encontra
associada arquitectonicamente à Vila de Alpedrinha, também ela localizada na vertente sul da
Gardunha.
4 – Metodologia
O concelho do Fundão apresenta-se efectivamente como um local de grande potencial
ecoturístico, no entanto, tendo em conta que os processos de avaliação/selecção dos elementos
mais relevantes implicam escolhas, considera-se que estas devem ser realizadas tendo por base
critérios bem definidos e passíveis de utilização em processos analíticos multicritério. É por esta
razão que a metodologia adoptada permite a repetição do processo de selecção em contextos
diversos e facilita o controlo de cada etapa de selecção, permitindo uma compreensão detalhada
e uma avaliação fundamentada dos Percursos Pedestres seleccionados.
A metodologia adoptada (Figueiredo, 1996) teve por base cinco fases distintas, às quais foi
transversal a pesquisa bibliográfica:
Fase 1 – Identificação prévia de potenciais percursos pedestres sobre as quais incidirá o
processo de selecção;
Fase 2 – Definição de critérios de exclusão de percursos inapropriados;
Fase 3 – Caracterização e avaliação dos percursos pedestres interpretativos em função de
critérios e respectivos atributos que conduzam à Qualidade e Aptidão dos mesmos;
Fase 4 – Selecção mista (iterativa e multicritério) dos percursos pedestres considerados;
Fase 5 – Definição da Rede de Percursos Pedestres Interpretativos e elaboração das maquetes
para materiais de divulgação;
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5 – Resultados
Fase 1
Com base no conhecimento pré-adquirido do concelho do Fundão, na análise dos ortofotomapas
e na pesquisa bibliográfica foram definidas quatro zonas que dividem o concelho de acordo com
as suas diferentes características paisagísticas, geomorfológicas, ecológicas e históricoculturais.

Figura 1 – Divisão do concelho por Zonas.
Neste processo, para além de se ter em conta as características de cada zona houve ainda a
preocupação de restringir a delimitação dos percursos pedestres a caminhos ou trilhos já
existentes, de forma a não criar a necessidade de abrir novos trilhos em zonas não perturbadas.
Tal facto não se revelou problemático, dado o elevado número de caminhos florestais abertos
para facilitar o combate aos incêndios. Na figura 1 estão assim marcados os 12 percursos
pedestres que serão alvo de análise cuidada no que à Qualidade e Aptidão diz respeito. Os
percursos receberam uma designação de acordo com a letra da Zona na qual estão inseridos (A,
B, C ou D) a par com um número 1, 2 ou 3. As designações a utilizar ao longo deste trabalho
serão assim:
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A1 – Percurso de Janeiro de Cima;
A2 – Percurso de Bogas de Cimas;
A3 – Percurso Srª da Rocha;
B1 – Percurso do Telhado;
B2 – Percurso do Monte de São Brás;
B3 – Percurso da Gardunha;
C1 – Percurso do Escarigo;
C2 – Percurso do Salgueiro;
C3 – Percurso da Serra da Santinha;
D1 – Percurso da Mata da Rainha;
D2 – Percurso de Vale de Prazeres;
D3 – Percurso da Marateca.
Fase 2
Foram excluídos os percursos que, no que diz respeito ao aspecto Aptidão, apresentaram um
comportamento constraint. Este facto verificou-se em dois dos percursos pedestres definidos na
Fase 1:
A1 – Percurso de Janeiro de Cima;
C2 – Percurso do Salgueiro.
Ambos apresentam este comportamento constraint por razões que se prendem com a
Segurança. Por terem sido excluídos precocemente, estes percursos não serão alvo da análise
relativa à Fase 3.
Fase 3
Foi feita uma análise para cada percurso individualmente, tendo em conta os dados obtidos no
decorrer dos levantamentos de campo.
No conjunto de todos os percursos e relativamente ao aspecto Qualidade foram identificados 41
biótopos, sendo que desses, 10 apresentam um valor acrescido, quer seja por razões
conservacionistas, paisagísticas ou até culturais. É importante referir que, na identificação dos
diferentes biótopos, se optou pela utilização de uma terminologia fitossociológica, uma vez que,
apenas cinco deles correspondem a habitats referidos no Decreto-Lei n.º 140/99 alterado
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pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 (no caso destes cinco mantém-se, no entanto, a designação
conferida pelo referido Decreto).
Aos biótopos, que integram espécies emblemáticas como Quercus sp.,ou Castanea sativa
conjuntamente com outras espécies com menos peso, foi-lhes igualmente atribuída importância
que, no entanto, acaba por se diluir comparativamente com biótopos menos relevantes, pois
todos os percursos acabam por integrar biótopos que conferem Representatividade Alta ou
Média.
Foram ainda tidas em conta as mais valias paisagísticas quer no que diz respeito a elementos
macro (exs. Serra da Estrela, Rio Zêzere ou Campina de Castelo Branco), quer no que respeita
a elementos directamente associados aos percursos, tais como a fenologia florísticas das
espécies que neles ocorrem e até mesmo o valor dessas mesmas espécies.
No Quadro seguinte apresenta-se a legenda que permite a leitura dos Quadros caracterizadores
de cada percurso (dos quais aqui se apresentará um exemplo), que por sua vez, apresentam a
compilação dos Critérios, dos Atributos e respectivos scores que irão servir de base à análise da
Fase 4.

Legenda
CI+PI
PI
CI
P
A
S
R
IS

Caducifólias Inverno+Perenes Inverno
Maioritariamente Perenes Inverno
Maioritariamente Caducifólias Inverno
Presença
Ausência
Seguro
Razoável
Inseguro

MV
V
L
C
Pref
Vv
InVv

Muito Vulnerável
Vulnerável
Linear
Circular
Preferencial
Viável
Inviável
Atributo seleccionado

Quadro 1 – Legenda dos Quadros de Caracterização
Apresenta-se, assim, um dos percursos a título exemplificativo:
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A2: Percurso de Bogas de Cima
SCORE

Qualidade

Aptidão

Nº Biótopos

≤5

≤10

≤20

2

Representatividade

Alta

Média

Baixa

1

Fenologia Florística

CI+PI

PI

CI

2

Unidades de Paisagem

≤ 3 tipos

≤ 6 tipos

≤ 9 tipos

3

Elementos Geológicos

P

A

2

Elem. Patrimoniais/Culturais

P

A

1
Subtotal

11

Segurança

S

R

IS

2

Vulnerabilidade

MV

V

PR

1

Classificação

L

C

1

Cooperação Institucional

Sim

Não

1

Viabilidade Roteiro

Pref

Vv

InVv

2

Subtotal

5

TOTAL

16

Quadro 2 – Quadro de caracterização do percurso A2.
Análise da Qualidade
O percurso A2 caracteriza-se pela presença de seis biótopos (Fig. 5), sendo que dois deles
(Biótopo 1 e 27), apresentam elevado valor representativo no contexto global do concelho.
Na grande maioria do seu trajecto predomina, em estrato arbustivo, o pinheiro (Pinus pinaster
atlantica), o que em termos de fenologia florística confere um carácter sempre verde a este
percurso, garantindo qualidade paisagística mesmo no Inverno. Os elementos paisagísticos que
se destacam são o Pinhal Interior visível no topo da subida, após Bogas do Meio, assim como os
casarios de Bogas de Cima e de Bogas do Meio.
Em termos geológicos o percurso A2 encontra-se inserido na unidade principal do “Complexo
xisto-grauváquico”, também conhecido por “Formações Xistosas das Beiras”, e é constituído por
xistos argilosos, por vezes micáceos, que alternam com grauvaques de cor esverdeada, cinzenta
escura ou acastanhada (PDM, 1998). No entanto, não existem estruturas muito conspícuas

a salientar, pelo que considerou-se a Ausência de elementos geológicos para este
percurso.
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No que diz respeito a elementos Patrimoniais/Culturais realça-se, em Bogas de Cima, o
Santuário da Nossa Senhora do Penedo, a Casa Redonda e os diversos Chafarizes. A
riqueza do artesanato é igualmente de salientar pelas suas Bonecas de Trapos, Trabalhos
em Madeira, Trabalhos em Linho (muito associados a Bogas do Meio), e pelas Bainhas
Abertas (CMF, 2007).

Figura 2 – Representação esquemática do percurso pedestre A2

Aptidão
Ao percurso A2 foi atribuído o atributo Razoável, relativamente ao critério Segurança,
por integrar no seu trajecto uma porção de estrada asfaltada de alcatrão antigo, que liga
Bogas de Cima a Bogas do Meio, à qual está associada pouco tráfego, pelo que não
compromete a viabilidade do percurso.
No que respeita à Vulnerabilidade esta poderia estar associada, essencialmente, aos dois
biótopos identificados que apresentam maior valor conservacionista. O Biótopo 1 Pinhal (Pinus pinaster atlantica) associado a Arbustus unedo, Calluna vulgaris e
Lavandula pedunculata – e o Biótopo 2 - Ribeiras temporárias ou semi-temporárias. No
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entanto, tendo em conta que não se prevê a abertura de novos caminhos e garantindo em
fase interpretação
ambiental que os visitantes irão restringir a sua marcha a esses mesmos caminhos, não
se prevê que a implementação deste percurso cause qualquer problema a estes biótopos.
Trata-se de um percurso Circular, o que funciona como um ponto a favor deste
percurso, uma vez que permite aos visitantes voltarem ao mesmo local sem terem, para
isso, de percorrer o mesmo trajecto duas vezes. Este facto traz benefícios não só para o
visitante, mas também para a gestão do percurso em si, pois a pressão exercida no
percurso é necessariamente menor. Para além disso, por se tratar de uma zona que está
sob influência da Pinus Verde – Associação de Desenvolvimento Florestal, o percurso
poderá vir a ser dinamizado por esta entidade, nomeadamente com a sua integração em
actividades de educação ambiental.
O percurso tem viabilidade para ser integrado num potencial Roteiro Natural do
Concelho do Fundão, no entanto, esta solução não se apresenta como essencial.
Scores

O score total do percurso pedestre A2 é de 16, resultado da soma dos subtotais 11
relativo ao aspecto Qualidade e 5 do aspecto Aptidão.

Fase 4
Os resultados da Fase 4 prendem-se com a apresentação dos valores que saem da
normalização dos scores de forma a evitar a sobreponderação de algum Critério sobre
outro.
Deste processo sai o seguinte resultado:
Percursos Seleccionados

A2

A3

Percursos Excluídos

B1

D3

B2

B3

C1

C3

D1

D2

Fase 5
Após definição dos percursos que irão integrar a Rede de Percursos Pedestres
Interpretativos do concelho do Fundão procedeu-se à elaboração de uma proposta de
linhas orientadoras para os materiais de interpretação.
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Tendo em conta que, de todos os materiais referidos na Metodologia, os panfletos são
os que envolvem uma maior quantidade de informação optou-se pela elaboração
cuidada destes, devendo os restantes seguir a mesma linha:
•
O Livrete deverá servir como um guia enquadrador, com o qual o turista
poderá decidir qual o percurso que prefere realizar e quais as indicações que deve
seguir, quer sejam de segurança, quer sejam de boa conduta;
•

As Placas Indicativas, tal como referido anteriormente, deverão seguir o

estipulado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal;
•

Os Painéis Informativos deverão ser colocados no início de cada percurso,

fornecendo informações gerais sobre o mesmo;
•
Os Painéis de Interpretação Ambiental deverão ser colocados ao longo dos
percursos, sempre se mostrar importante realçar algum aspecto dos mesmos
6 - Discussão

6.1 – Avaliação e Selecção dos Percursos Pedestres

O ecoturismo, como forma de turismo sustentável, começa hoje a ser tido em conta
como ferramenta a utilizar no âmbito não só de crescimento económico, como de
enriquecimento dos valores naturais, patrimoniais e culturais e até como ferramenta de
apoio ao ordenamento do território.
Considerando que os ecoturistas só o são por terem uma filosofia de visitação
responsável, estes valores (e aqui não se diferenciam os naturais dos patrimoniais e
culturais) deverão sofrer o mínimo de impactes possível e deverão ser monitorizados de
forma a garantir que eventuais perdas sejam controladas. E a verdade é que esta não é
apenas a resposta para a conservação dos bens pelo seu valor intrínseco, esta é a
resposta para a sustentabilidade económica do projecto ecoturístico, garantindo assim a
força do segundo pilar da sustentabilidade – o económico.
Este é um ponto incontornável. Por mais que a consciencialização ecológica esteja a
crescer por todo o mundo, a verdade é que se um projecto não for economicamente
viável, nunca irá ser implementado. Ora entra-se assim num ciclo vicioso, pois se o
princípio básico do ecoturismo, tal como definido pela IUCN, assenta na visitação a
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áreas naturais relativamente pouco perturbadas, com o objectivo de desfrutar e
apreciar a Natureza (assim como qualquer elemento cultural, passado ou presente), se

estas áreas deixarem de ser pouco perturbadas e sofrerem uma pressão exagerada que as
degrade, perde-se o núcleo do negócio e com ele a viabilidade económica que o
sustenta. Por outro lado, se a “exploração” dos recursos turísticos for feita de forma
sustentada, em respeito pelas fenologias de espécies, pela não invasão do espaço de
conforto de espécies animais, pelo seguimento de procedimentos de boas práticas
definidos para as actividades realizadas na Natureza, garante-se o cumprimento
da segunda parte da definição de Ecoturismo da IUCN, ou seja promove-se a
conservação, provocando baixos níveis de impactes negativos, beneficiando
activamente a envolvente socio-económica das populações.

Consegue-se, deste modo, que os turistas apreciem as actividades na Natureza, ao
mesmo tempo que criam aporte monetário nas zonas onde se inserem os projectos e
acima de tudo, que se fomenta a sensibilização para as questões ambientais, dando a
conhecer aos turistas as espécies, os habitats e os seus graus de vulnerabilidade e ainda
as terras, as gentes e os seus costumes, dando uso à máxima do conhecer para
preservar,

Tendo assim por base os princípios que regem a filosofia do ecoturismo, existe um sem
número de projectos e actividades que se podem realizar em zonas naturais, sem que no
processo sejam provocados danos e perdas, muitas vezes associadas às formas de
turismo de massas.
De entre as variadíssimas possibilidades optou-se pela aplicação ao concelho do Fundão
de uma Rede de Percursos Pedestres Interpretativos, definida de forma estruturada, com
base na utilização de critérios e indicadores que permitam a sua definição seguindo
princípios de Qualidade e Aptidão.
A escolha do referido concelho deveu-se, em primeira instância ao conhecimento prévio
do terreno, em associação com o reconhecido potencial da zona, quer pela proximidade
à Serra da Estrela, que confere um enquadramento paisagístico único, quer pela
presença do Sítio de Interesse Comunitário da Serra da Gardunha (PTCON028),
classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto, e
ainda pelos valores patrimoniais e culturais que lhe estão associados. Além disso, não
existem neste concelho percursos pedestres definidos, pelo que o presente trabalho
poderá vir a criar uma mais-valia turística para o concelho.
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Foi com base neste conhecimento pré-adquirido do concelho, da análise dos
ortofotomapas e de pesquisa bibliográfica, que foram definidas quatro Zonas que
dividem o concelho de acordo com as suas diferentes características paisagísticas,
geomorfológicas, ecológicas e histórico-culturais. Esta divisão por zonas teve como
objectivo direccionar o estudo e assim, facilitar a definição a priori dos 12 percursos
pedestres (3 por zona) que foram alvo do processo de selecção.
Posteriormente procedeu-se à marcação de 12 percursos pedestres que foram alvo de
análise cuidada no que aos Aspectos Qualidade e Aptidão diz respeito, análise essa que
será explanada de seguida e que teve por base a análise de Critérios, Atributos e
respectivos scores
Cumprida a primeira fase definida na metodologia deste trabalho, deu-se início às Fases
2 e 3, que apesar de serem fases distintas apresentam carácter complementar. Desta
forma, com os dados recolhidos no trabalho de campo, apoiados em bibliografia alusiva
à região, procedeu-se à exclusão de percursos que, no que respeita ao Aspecto Aptidão,
apresentam um comportamento constraint para um de dois dos seus Critérios de
avaliação (Segurança ou Vulnerabilidade). Verificou-se assim que os percursos A1 e C2
apresentam um comportamento constraint para o Critério Segurança, ambos pelo lado
negativo, ou seja falhas na Segurança. Quanto a comportamentos constraint associados
a elementos que pela sua raridade importa conservar (vertente positiva), não foram
observados em nenhum dos percursos analisados. O ponto mais sensível no que à
conservação da natureza diz respeito, está relacionado com a localização das populações
da espécie endémica Asphodelus bento-rainhae, espécie classificada como prioritária
pelo Dec.-Lei n.º49/2005, de 24 de Fevereiro, onde consta nos Anexos II e IV.
A fase seguinte, correspondente à Fase 3, diz respeito à caracterização dos percursos,
tendo uma vez mais sido realizada com base nos elementos recolhidos no trabalho de
campo. Esta caracterização incidiu particularmente na estrutura ecológica que os define,
enriquecida pela presença de valores geológicos, paisagísticos, históricos e culturais,
sendo que foi esta caracterização que serviu de base aos cálculos realizado na Fase 4.
Foram sistematizadas as principais características dos percursos (tal como
exemplificado atrás com o Percurso A2), seguidos da descrição e explicação mais
detalhada dessas mesmas características. Foi igualmente criada uma representação
gráfica de cada percurso acompanhada da respectiva legenda de biótopos, escala e ainda
valores paisagísticos e patrimoniais mais relevantes.
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Tal como referido anteriormente, com os resultados obtidos nesta fase, foi possível, na
fase 4, proceder à realização dos cálculos que permitiram hierarquizar os percursos
pedestres não excluídos na Fase 2.
A aplicação do algoritmo é acompanhada de um processo de Selecção Iterativa para
definição dos locais onde ocorrem os elementos mais relevantes com interesse para
serem integrados na Rede de Percursos Pedestres Interpretativos do concelho.
Consegue-se, tendo em conta o score de cada percurso e as iterações que permitem
definir os valores mais conspícuos do concelho, que cada Zona integre dois percursos, o
que leva a que a Rede venha a ser constituída por 8 percursos pedestres interpretativos.
Por se tratar de um trabalho limitado pelos princípios do ecoturismo - como é o caso dos
percursos terem sido definidos apenas recorrendo a caminhos já existentes ou ainda de
se fazer passar todos os percursos em pelo menos uma sede de freguesia, como meio de
desenvolvimento local sustentado - verifica-se que houve algum afunilamento de
informação que conduziu a que zonas com bastante potencial acabassem por não ser
incluídas neste estudo. Daí que, após definição dos percursos que farão parte integrante
da Rede de Percursos Pedestres Interpretativos do Concelho do Fundão, seja importante
referir que muitos outros elementos naturais, patrimoniais e culturais ficaram por
analisar. Estes são assim definidos como sendo aqueles com maior potencial para virem
a figurar no Roteiro Natural do Concelho, que deverá ser composto por diversos
itinerários que tal como os percursos pedestres, deverão ser representativos dos valores
da região. Ao ser elaborado deverá ter em conta a interligação com os percursos
pedestres, de forma a criar um produto turístico integrado que potencie o turismo da
região, e deverá ainda integrar as 16 das 31 freguesias que não foram consideradas ou
que foram excluídas no processo de selecção dos percursos pedestres
Com a análise anterior deu-se resposta ao primeiro objectivo do presente trabalho,
através da avaliação, selecção e caracterização dos percursos pedestres com interesse
para serem integrados numa Rede de Percursos Pedestres Interpretativos do concelho do
Fundão. Segue-se o segundo objectivo que é complementado pelo terceiro, ou seja a
realização da interpretação ambiental das zonas de implementação dos percursos e
consequente produção de uma proposta de materiais de divulgação e interpretação
ambiental, cujas linhas orientadoras são fornecidas pelos panfletos, não só no que
respeita à imagem, mas também no que se prende com o tipo de informação a fornecer.
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6.2 – Interpretação Ambiental

As actividades turísticas que se centram na Natureza e em particular os percursos
pedestres, quando pretendem ter o cunho de actividade ecoturística, devem cumprir um
dos objectivos do ecoturismo que se prende não só com a informação, mas
principalmente com a formação dos visitantes. É para servir este propósito que existe a
informação e a interpretação ambientais.
Apresenta-se, deste modo, de seguida a interpretação ambiental acompanhada de
informações úteis para um dos percursos pedestres que irá integrar a Rede de Percursos
Pedestres Interpretativos do Concelho do Fundão. A interpretação ambiental aqui
apresentada corresponde ao texto a figurar não só nos panfletos (fig. 3), mas também
noutros materiais de interpretação, como é o caso dos Painéis Interpretativos.

6.2.1 – Percurso de Bogas de Cima (A2)

Informações Úteis
Percurso Circular;
Extensão – 9,8 km;
Grau de Dificuldade – Médio;
Relevância: Paisagística;
Código de Conduta (não sendo integrado nos Panfletos deverá vir a figurar no Livrete
que resumirá toda a Rede de Percursos Pedestres Interpretativos):

1. Não deite lixo no chão. Transporte consigo um recipiente ou saco onde o
possa guardar para posteriormente o deitar num contentor próprio.
2. É fundamental respeitar as plantas e os animais silvestres, já que todos
cumprem um importante papel na Natureza.
3. As culturas e o gado devem ser respeitados. Procure não assustar os
animais, passando tanto quanto possível, afastado deles.
4. Evite o pisoteio fora dos caminhos, pois se o fizer estará a criar um impacte
desnecessário.
5. O silêncio pode ser uma boa companhia... não faça ruído.
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6. As recordações devem ser mantidas. Use e abuse da máquina fotográfica,
mas não recolha plantas, pedras ou outros elementos naturais.
7. Para melhor usufruir deste percurso aconselha-se o uso de roupa e calçado
adequados para caminhada, chapéu ou impermeável e ainda que se faça
acompanhar de um recipiente com água.
8. Aproveite a oportunidade para gozar do contacto com a Natureza. Esqueça
as pressas, preste atenção às pequenas coisas e deixe-se levar pela atmosfera
envolvente.

Interpretação Ambiental
Este é o Percurso em que nos embrenhamos pelo Pinhal Interior, designação que lhe faz
juz pois a paisagem é dominada por pinhais (Pinus pinaster atlantica) e matos de urze
(Erica lusitanica) e Calluna vulgaris.
Com início em Bogas-de-Cima, esta aldeia apresenta alguns elementos de interesse,
como seja a Casa Redonda (ex-libris da freguesia), a Igreja Matriz e a Capela de S.
Sebastião.
Seguindo para Bogas do Meio, atravessa-se a Ribeira de Bogas, sendo neste povoado
que é perpetuada a tecelagem do linho (Grupo “Flor do Linho”) e onde ainda hoje
existem artesãos que o trabalham desde a sementeira à tecelagem.
A subida a fazer após o povoado de Bogas-do-Meio leva-nos ao ponto onde a
panorâmica para esta zona, designada de Pinhal Interior, é de perder de vista. O
caminho leva-nos de volta até Bogas-de-Cima por entre pinhais e estevais (Cistus
salvifolia), após uma revigorante caminhada neste sempre verde percurso.

A riqueza do artesanato nesta zona deve ser apreciada. As bonecas de trapos, os
trabalhos em madeira, linho e bainhas abertas deixarão todos deliciados.

Figura 3 – Exemplo do layout do Panfleto relativo ao percurso A2 (Fase 5)

7 – Considerações Finais
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O Ecoturismo, em todas as suas formas, é hoje uma actividade em ampla expansão,
prevendo-se uma taxa de crescimento de 20% ao ano até 2010 (CTP, 2005).
Hoje começa a instituir-se que a gestão sustentada dos recursos se traduz na
conservação activa dos mesmos pelo uso de práticas adequadas de exploração e
utilização. E é aqui que o Ecoturismo pode fazer a diferença, uma vez que o ecoturista
não fica privado de poder conhecer o que é importante conservar, mas os impactes
criados são também controlados e minimizados, seguindo os princípios da
sustentabilidade.
De facto, projectos de Ecoturismo, tais como percursos pedestres interpretativos e
roteiros naturais, não têm apenas valor por suscitarem interesse na conservação do meio
natural, mas também por funcionarem como efectivos meios de ordenamento da
actividade turística e de geração de riqueza, desde que tenham por base critérios de
avaliação/selecção rigorosos e transparentes, como os que foram definidos para este
trabalho, e que a sua gestão seja feita tendo em conta os referidos princípios da
sustentabilidade.
Com este trabalho tentou-se dotar o concelho do Fundão de um produto ecoturístico
estruturado, com base em processos de avaliação/selecção realizados tendo em conta
critérios bem definidos e passíveis de utilização em processos analíticos multicritério.
Pretendeu-se assim, que a Rede de Percursos Pedestres Interpretativos deste concelho
não fosse um “falso” produto ecoturístico, mas que pelo contrário demonstrasse que, tal
como é referido no Programa Nacional de Turismo de Natureza, é possível conciliar a
preservação dos valores naturais e culturais, com uma actividade turística a eles
ajustada.

Para dar resposta a esta pretensão avaliaram-se, seleccionaram-se e caracterizaram-se os
percursos pedestres com interesse potencial para integração numa rede de Percursos
Pedestres Interpretativos do concelho do Fundão, acompanhados da respectiva
interpretação ambiental e de uma proposta de linhas orientadoras para materiais de
divulgação e interpretação ambiental.
O concelho foi, assim, dividido em quatro Zonas (A, B, C e D), sendo que em cada uma
delas se definiu três potenciais percursos pedestres. Optou-se pela definição de uma
amostragem de 12 percursos pedestres potenciais pelo facto de se pretender incluir
valores representativos de todo o concelho e por se ter definido que os percursos seriam
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todos marcados com recurso a trilhos e caminhos previamente existentes. Por uma
questão de escassez temporal optou-se ainda por não aumentar demasiadamente o
tamanho da amostra sob pena de não se recolher informação, que em fases posteriores
se revelaria importante.
Após

realizados

os

levantamentos

de

campo,

iniciou-se

o

processo

de

avaliação/selecção que conduziu à exclusão prévia de dois percursos, um na Zona A
(A1) e outro na Zona C (C2) por constrangimentos ligados à segurança dos mesmos.
Seguiu-se a selecção mista (iterativa e multicritério) dos percursos pedestres
considerados, tendo por base informação descritiva sobre o valor ecológico, histórico e
cultural associada a cada percurso pedestre e informação sobre os valores de qualidade e
aptidão associados e cada área avaliada.
Dos cálculos que permitiram evitar a sobreponderação de algum Critério sobre outro, e
tendo em mente que a distribuição dos percursos pedestres deveria ser equilibrada no
território concelhio, verificou-se que um percurso da Zona B (B1) e outro da Zona C
(C3) foram excluídos por apresentarem scores conjugados de qualidade e aptidão ou
apenas score de qualidade demasiado elevados, o que indica o seu menor valor e os
excluiu da Rede de Percursos Pedestres Interpretativos do concelho do Fundão.
Seguiu-se a elaboração dos textos que deverão figurar nos panfletos de cada percurso
pedestre e a maquetização desses mesmos panfletos, sendo que a linha adoptada nestes
materiais de interpretação ambiental deverá ser seguida nos restantes.
Foi, assim, possível criar a pretendida Rede de Percursos Pedestres Interpretativos do
concelho do Fundão, ficando apesar de tudo na consciência que muitos outros valores
acabaram por não ser incluídos neste trabalho. Sugere-se assim, em jeito de conclusão,
que estes venham a ser incluídos num outro tipo de trabalho que se traduz no Roteiro
Natural do concelho do Fundão. Este deverá ser composto por itinerários temáticos que
os visitantes poderão fazer com recurso à sua própria viatura e que deverá integrar os
valores e freguesias que não foram incluídas na Rede de Percursos Pedestres
Interpretativos.
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Resumo:
Tendo em consideração que (i) o Turismo é um fenómeno marcadamente regional, de natureza
transversal e multifacetada (que atravessa diversos sectores) e (ii) o planeamento turístico
constitui um instrumento fundamental para o desenvolvimento turístico sustentável de uma
Região, pretende-se com a presente comunicação, evidenciar como uma Política e uma
Estratégia Regional de Turismo poderá contribuir para promover uma maior coerência,
integração, eficácia e eficiência no desenvolvimento das políticas públicas em turismo.
Neste âmbito, tendo a CCDR-N promovido recentemente um processo intitulado “Pacto para a
Competitividade da Região do Norte”, no qual identificou um conjunto de Agendas Prioritárias
(para os próximos 7 anos), entre as quais, a Agenda Regional de Turismo, proceder-se-á, após
um breve enquadramento sobre a temática em apreço, à apresentação do estudo de caso –
Agenda Regional de Turismo - Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do Norte de
Portugal, salientando, nomeadamente, a estrutura do Plano, a visão, os objectivos estratégicos e
a matriz de programação/acção, bem como, o modelo de governação desta Estratégia Regional
de Turismo
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Enquadramento e Conceptualização do Sistema Turismo
I.1 - Conceito e pluridisciplinaridade do Turismo
O Turismo, enquanto somatório de recursos naturais do meio ambiente, culturais, sociais e económicos,
tem um campo de estudo abrangente, complexo e pluricasual (Beni, 1998), revestindo-se, por isso, de
uma interdisciplinaridade muito forte, dado que recebe e interage com diversas disciplinas,
designadamente, com a economia, a gestão, a sociologia, a geografia, a antropologia, o ambiente e
outras ciências (Jafar Jafari, 1990).
Figura n.º 1 - Pluridisciplinaridade da actividade turística
Sociologia
Direito

Psicologia
Marketing

Educação &
Formação
Urbanismo &
Planeamento
Regional

Transportes

Turismo
Gestão
Ciência Política

Ecologia

Parques e
Recreação
Agricultura/TER

Geografia
Desporto
Economia

Fonte: Jafar Jafari, 1990

Neste âmbito, poder-se-á dizer que o Turismo enquanto actividade transversal, isto é, que atravessa
todo um conjunto de sectores, é uma actividade multifacetada e geograficamente complexa (Pearce,
1989), pelo que, deve ser perspectivado como um sistema sócio-económico integrado (OMT, 1998).
Sendo assim e de acordo com a OMT (1998), o sistema funcional do Turismo baseia-se em dois
grandes tipos de factores, os factores associados à oferta e os factores associados à procura turística.
I.2 - Oferta turística
A oferta turística poderá ser descrita como um conjunto de recursos e características inerentes a um
destino turístico, que inclui, nomeadamente, os recursos primários, as facilidades turísticas, as
estruturas económico-sociais e políticas, a geografia e o ambiente, as infra-estruturas e as
acessibilidades internas (Mathieson e Wall, 1982) Neste contexto, Gunn (1994) refere que o
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planeamento turístico deve, assim, procurar interrelacionar todas as componentes da oferta turística
(atracções, transportes, informação, promoção e serviços).
Sistematizando, a oferta turística compreende, em primeiro lugar, as atracções (elementos naturais,
culturais, histórico-patrimoniais e económicos, educativos e institucionais), que constituem a principal
componente da oferta, que através da sua atractividade estimulam a procura no mercado e, num
segundo plano, para que estes recursos possam constituir um produto turístico coerente, existe um
conjunto de infra-estruturas básicas e específicas de suporte à própria actividade turística.
Figura nº. 2 - Sistema Turismo – na perspectiva da oferta
Elementos
Naturais:
• Praias
• Serras
• Lagos
• Montanhas

Elementos
culturais:

Elementos Histórico-Patrimoniais: Elementos Económicos e
Institucionais:
• Edifícios históricos
• Tradições
• Tecido económico, empresarial
• Arquitectura típica
e científico;
• Artesanato
• Castelos e monumentos
• CCS’s
• Museus
• Rede institucional

Pressupõe:

•Infraestruturas-básicas:
• Saneamento básico;

Facilities:

• Energia;

• Agências bancárias
e de câmbio;

• Águas;
• Resíduos;
• Comunicações para o destino e no
destino;
• Equipamentos de saúde;
• Entre outros;

• Correios e outros
serviços de apoio;

Infraestruturas especificas de
suporte (serviços e equipamentos
associados ao alojamento,
alimentação e animação):
• Hotelaria e Pousadas;
• Apartamentos e moradias/
turismo residencial;

• Rent-a-car;

• TER; Campismo e
Caravanismo;

• Souvenirs e
artesanato

• Restaurantes; Cafés e Bares;
• Parques Temáticos;

Fonte: Fazenda, N.uno, 2004

Assim, para que o produto turístico assuma um nível de qualidade e sustentabilidade aceitável, exigese, neste âmbito, a integração e qualificação das diferentes componentes da oferta turística. Se,
por um lado, temos a oferta como uma componente fundamental do sistema turismo, importa, também
analisar a outra face do sistema — a procura.
I.3 - Procura Turística
A temática sobre a procura no Turismo tem merecido uma atenção significativa na especialidade e, de
acordo com Pearce (1991), o estudo da procura é, também, um dos aspectos mais complexos em
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Turismo. A procura turística pode ser entendida sob diversas formas e perspectivas. Em termos
estritamente económicos, a procura é definida como a quantidade de bens ou serviços que os
consumidores, neste caso, os turistas, estão dispostos a comprar a um preço específico, num
determinado lugar e período de tempo (Bull, 1996). No entanto, existem outras perspectivas sobre esta
temática, nomeadamente, os psicólogos associando a procura às motivações e ao comportamento ou
os geógrafos definindo a procura turística como «a totalidade das pessoas que viajam, ou desejam
viajar, para fazer uso de facilities e serviços longe do local de trabalho e da sua residência» (Mathieson
e Wall, 1982).
As motivações dos turistas para viajar poderão ser de diversa ordem. Mathieson e Wall (1982) e
Murphy (1985) restringem essas motivações a quatro grandes grupos: físicas ou psicológicas (relaxe,
saúde, desporto, desafio); culturais (ler sobre lugares desconhecidos); sociais (visitar amigos e
familiares ou por razões de status e prestígio); pessoais ou de fantasia (escape da realidade actual).
Todavia, as motivações turísticas são muito diversas e incompatíveis (Mathieson e Wall, 1982), sendo
mais complexas do que as classificações sugerem. As próprias reflexões sobre esta temática
demonstram, pela sua diferença, a riqueza e diversidade de factores e condições que podem motivar o
comportamento humano para viajar. Em síntese, poder-se-á afirmar como Pearce e Butler (1993) que
as motivações turísticas são descritivas, episódicas, orientadas para o futuro, dinâmicas, socialmente
influenciáveis e evolutivas.
Introduzido, na globalidade, o conceito de sistema turismo, abordada a componente da oferta e da
procura desse sistema, pretende-se com a figura seguinte, sintetizar e sistematizar o sistema turístico e
que deverá ser tido em linha de conta num processo de planeamento.
Figura n.º 3 - Modelo de Inskeep
Mercados turísticos domésticos e
internacionais

Atracções
Turísticas e
Actividades

Transportes

Ambiente
Natural,
Cultural e
SócioEconomico

Outras Infraestruturas

Alojamento

Outras facilidades
e serviços
turísticos

Elementos
Institucionais

Uso das facilidades e das atracções
turísticas pelos residentes
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Fonte: Inskeep, 1991

O Turismo e o Desenvolvimento Regional e o Planeamento em Turismo
II.1 - Turismo – factor de Desenvolvimento Regional
Um dos efeitos do turismo mais evidenciados é o seu contributo para o desenvolvimento regional.
Cunha (1997) afirma mesmo que «nenhum outro sector económico garante, melhor que o turismo, a
estreita conexão que deve existir entre o desenvolvimento regional e o desenvolvimento nacional na
medida em que os efeitos económicos e sociais do turismo, verificados numa região, se repercutem no
todo nacional». Pois, tal como refere a OMT (1998) um dos benefícios económicos do turismo que é
largamente reconhecido, não é só a sua capacidade de gerar riqueza na área onde se desenvolve,
mas também a sua contribuição para o equilíbrio regional de um país.
Segundo Cunha (1997) existem várias razões que justificam que o turismo seja um motor de
desenvolvimento regional e, paralelamente, um factor de expansão económica global:
(i) desde logo, porque o turismo é a actividade que melhor pode endogeneizar os recursos locais
(naturais, históricos ou culturais), pois, o desenvolvimento do turismo é função das especificidades de
cada região e só é viável quando existem valores locais e regionais que garantam uma vocação
turística. Na verdade, paralelamente ao sector primário, é a actividade económica que melhor se pode
integrar num processo de desenvolvimento regional que resulta do aproveitamento do património e
valores locais. Estes valores estão, assim, na base do aproveitamento turístico de uma região,
permitindo a possibilidade de ser gerada riqueza que, de outra forma não existiria. Por exemplo, as
tradições e o tipicidade de uma determinada região são importantes do ponto de vista etnográfico ou
cultural, contudo não aumentam a riqueza dessa região, a não ser por via da actividade turística. O
Turismo proporciona, deste modo, um maior valor acrescentado ao espaço rural e ao património natural
e histórico-cultural, possibilitando-lhe uma valência económica. (Cunha, 1997);
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(ii) outra razão assenta no facto de o turismo promover uma transferência de rendimentos das regiões
mais desfavorecidas para as menos desenvolvidas e causa uma exportação de bens e serviços no
interior da região. Pois, quando um visitante (nacional ou estrangeiro) consome bens ou utiliza serviços
produzidos localmente, origina exportações que, de outro modo, não se verificaria. Assim, em virtude
de o turismo originar a prestação de serviços quase inteiramente exportados, estimula o
desenvolvimento económico de uma região (Cunha, 1997);
(iii) em terceiro lugar, tal como já foi referido anteriormente, a actividade turística impulsiona o
investimento em infra-estruturas básicas de suporte ao desenvolvimento turístico de uma região,
designadamente, na construção de vias de acesso (inter e intra-regionais), em redes de saneamento
básico e de abastecimento de água, em energia e na instalação de serviços públicos, permitindo, deste
modo, também uma melhoria das condições de vida das populações (Mathieson e Wall, 1982; Cunha,
1997, OMT, 1998).
(iv) em quarto lugar, o turismo contribui, ainda, para a dinamização e modernização da produção local,
nomeadamente, no domínio agro-pecuário, industrial, dos serviços e do artesanato. Pois, no que ao
domínio agro-pecuário diz respeito, o turismo proporciona condições para o desenvolvimento de cultura
mais vantajosa do ponto de vista económico, na medida em que, por um lado, é criado um novo
mercado e, por outro, o consumo turístico exige melhor qualidade nos produtos. No que respeita à
indústria, dinamiza, por exemplo, a produção local de materiais necessários para a construção de
equipamentos turísticos. Simultaneamente, o turismo proporciona o surgimento de novas actividades,
como os serviços pessoais e, revitaliza as produções artesanais (Cunha, 1997);
(v) Outra razão reside, ainda, no facto de o turismo poder ser também uma factor de atenuação dos
desequilíbrios regionais, possibilitando uma distribuição mais equitativa da riqueza entre as regiões
mais desenvolvidas e as mais desfavorecidas (Cunha, 1997);
Em suma, o Turismo enquanto factor de desenvolvimento regional é um elemento catalizador das
economias nacionais mas que, para além dos evidentes benefícios económicos e sociais, causa
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também impactes negativos pelo que, que requer Planeamento para a promoção de um
desenvolvimento turístico sustentável das Regiões.

II.2 – Planeamento do desenvolvimento turístico
Neste contexto, sendo o Turismo uma das maiores actividades económicas mundiais e que emerge
como uma das actividades de futuro (OMT, 2004), os Estados têm encarado este sector, como uma
actividade que pode contribuir positivamente para a resolução de alguns dos seus problemas
económicos e sociais. (Mathieson & Wall, 1982). Contudo, a realidade tem demonstrado que o turismo
tem sido, igualmente, responsável por diversos tipos de impactes negativos, resultado, sobretudo, do
facto do desenvolvimento turístico ocorrer sem estar suportado em estratégias desenvolvimento
ajustadas (Costa, 1996). A concentração espacial de equipamentos e infra-estruturas de utilização
predominantemente turística e, a concentração temporal, criaram situações de insustentabilidade
ambiental, social e económica (Partidário, 1999). Na realidade, o desenvolvimento de um determinado
destino turístico, sem preocupações de planeamento sustentável, poderá culminar numa fase de
completa insustentabilidade - fase de declínio (Butler, 1980), «gerando vários problemas, como sendo,
a perda dos potenciais benefícios económicos e a distorção da economia local, a degradação
ambiental e o desvirtuamento da identidade e integridade cultural» (Inskeep, 1991).
Como resultado, o paradigma de se promover um desenvolvimento turístico sustentável, tem sido uma
das preocupações das Organizações Internacionais (OMT, CE, WTTC, etc.), dos académicos e da
literatura da especialidade, nomeadamente, através da procura de abordagens alternativas de
planeamento que façam face aos problemas provocados pela actividade turística e, simultaneamente,
promovam os benefícios que a actividade turística fornece (Costa, 1996). Esta preocupação foi, aliás,
reafirmada no "Fórum de Política de Turismo", em Washington DC, em que a assembleia deste Fórum
determinou, entre outros aspectos, que «taking into account that tourism is the largest industry in the
world today with significant economic, environmental, and socio-cultural impacts, [is] requiring
sustainable knowledge-based policies» (OMT, 2004).
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Deste modo, «o desenvolvimento sustentável do turismo pressupõe a adopção de estratégias e
políticas que assegurem a manutenção dos elementos indispensáveis à prossecução de objectivos de
desenvolvimento turístico» (Partidário, 1999). Para o efeito, o planeamento turístico surge, assim, como
uma ferramenta para controlar os impactes negativos do desenvolvimento turístico e, paralelamente,
proteger os recursos, dos quais a actividade turística depende (Briassoulis e Straaten, 1992).
Neste âmbito, o Planeamento recorre a instrumentos de Planeamento, nomeadamente, a Planos que,
no âmbito da sua elaboração, devem respeitar um conjunto de etapas essenciais para o seu sucesso.
II.2.1 - Etapas de um processo de Planeamento em Turismo
Num processo de planeamento turístico existe um conjunto de etapas que deverão ser tidas em
linha de conta, designadamente: (i) análise prévia do desenvolvimento turístico do destino em
causa - sua evolução; (ii) determinação do posicionamento turístico do destino, recorrendo a
um diagnóstico rigoroso da sua situação actual e a uma análise SWOT; (iii) estabelecimento das
políticas a seguir e formulação da estratégia de desenvolvimento e (iv) elaboração de
Programas Operacionais adequados aos objectivos previamente definidos (Pearce, 1989, cit. por
OMT, 2004).
Figura n.º 4 - Etapas chave num processo de planeamento turístico
Análise prévia do desenvolvimento
turístico

Avaliação do posicionamento turístico
actual

Formulação da Política Turística

Definição da estratégia de
desenvolvimento

Elaboração de Programas
Operacionais
Fonte: Pearce, 1989; OMT, 2004
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A este propósito (no âmbito desta abordagem de natureza mais teórica), vale a pena salientar, desde
já, que a Agenda Regional de Turismo para o Norte de Portugal (estudo de caso deste paper – que
iremos ver seguidamente) obedece, no essencial, às etapas anteriormente identificadas.
O planeamento em turismo poderá, pois, constituir uma ferramenta essencial para promover um
desenvolvimento turístico sustentável. Para Inskeep (1991) «good planning and careful management of
tourism are crucial to optimise the benefits of tourism and prevent or at least attenuate any problems
that might be caused by the tourism industry». Contudo, uma revisão de literatura revela que
«traditional tourism planning models have been narrow in scope and are often inappropriate for
developing sustainable tourim oportunities» (Chase, 2003). Getz (1986), que efectuou um estudo
comparativo de modelos de planeamento turístico, «concludes that they all have certain deficiences in
integrating tourism systems theory and the planning process» (Inskeep, 1991).
Política e planeamento do turismo em Portugal
Portugal não foge a este paradigma, isto é, ao desafio de encontrar o melhor modelo de promover um
desenvolvimento turístico sustentável no País e nas Regiões. Sendo este país, respectivamente, o 19º
e 8º destino turístico mundial e europeu (EU15), em termos de chegadas internacionais (OMT, 2006)
tem se confrontado, no entanto, nos últimos anos, com algumas dificuldades em fomentar um processo
de desenvolvimento turístico sustentável nas diferentes Regiões e de promover uma maior eficácia e
eficiência na aplicação dos investimentos públicos no turismo (nomeadamente, no que respeita a
aplicação dos Fundos Estruturais). Na realidade, como refere o estudo de avaliação do 2º Quadro
Comunitário de Apoio – componente Turismo, existe(ia), em Portugal, «um conjunto disperso de
documentos relativos às orientações de política do Turismo, o que faz com que seja bastante difícil
identificar-se de forma clara qual o rumo que se pretende dar ao Turismo Nacional» (UA, 2001). Por
outro lado, já no âmbito do 3º Quadro Comunitário de Apoio, investigação científica na área do
Turismo, revelou, também, que o investimento público no Turismo não produziu os resultados mais
desejados, prevalecendo, quase sempre, uma visão imediatista e uma lógica de implementação de
medidas e projectos mais ou menos avulsa (Fazenda, 2004).
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É certo que se adoptaram no passado algumas medidas inovadoras, como por exemplo, a lógica
subjacente às intervenções PITER, que previa o apoio a projectos públicos e privados tendo por base
uma estratégia previamente definida. Não obstante, este tipo de intervenções integradas, por serem
episódicas e/ou pontuais (no tempo e no espaço) e de em alguns casos, de se revestirem de falta de
rigor técnico-científico, «correu-se o “risco” dos grupos de promotores/ projectos reunidos com vista à
concretização de uma candidatura, não traduzirem a desejada concertação e complementaridade de
objectivos e estratégias (por falta de amadurecimento e reflexão de base), [e, assim, ter dado origem a]
um “casamento de conveniência”, fundamentado em objectivos mais imediatistas» (IFT, 2002).
Hoje, existe uma Política Nacional de Turismo, materializada no PENT – Plano Estratégico Nacional de
Turismo. O Turismo em Portugal tem peso económico, importância social e é factor de
desenvolvimento regional. Neste contexto, tendo em consideração, por um lado, que a actividade
turística em Portugal representa cerca de 12 milhões de turistas, 10% do PIB e envolve 10% da
população activa e, por outro, é suportada, em grande medida, por recursos finitos (designadamente, o
“ambiente”, que constitui a matéria prima e/ou o suporte da actividade turística), parece, de todo
oportuno, a existência de um plano estratégico para o desenvolvimento turístico de Portugal.
Assim, tendo em conta que (i) seguramente, se pretende tornar Portugal num destino turístico
sustentável e de qualidade; (ii) a aplicação dos Fundos Estruturais para o próximo período de
programação – 2007-2013, constitui uma excelente oportunidade para o desenvolvimento turístico do
país, considera-se que uma orientação estratégica do Estado para o turismo nacional,
designadamente, através de um Plano Estratégico Nacional de Turismo, poderá contribuir (em tese),
para clarificar o modelo de desenvolvimento turístico do País, que, supostamente, todos desejamos
sustentável. Na verdade, poder-se-á, assim, contribuir para promover um turismo sustentável e,
paralelamente, fornecer orientações aos diversos agentes em matéria de prioridades de investimento
público e privado. Em síntese, o Estado terá sempre um papel fundamental na orientação, coordenação
e promoção geral de políticas públicas que conduzam, em Portugal, a um turismo sustentável.
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III.1 - O desenvolvimento de uma Política Nacional de Turismo Sustentável em Portugal – da
escala nacional para a escala regional
A existência de uma Política Nacional de Turismo (materializada num Plano Estratégico Nacional)
revela-se, pois, importante para o enquadramento do desenvolvimento turístico de Portugal.
Há, contudo, pelo menos, três pressupostos fundamentais que deverão ser considerados para se
contribuir para a efectiva implementação de uma Política Nacional de Turismo:
1ª - o Turismo utiliza uma matéria-prima muito especial: recursos naturais, ambientais,
paisagísticos, históricos e culturais (que são extremamente frágeis do ponto de vista da sua
preservação) e, em geral, não renováveis. Sem esses recursos não há Turismo. O ambiente (em
sentido lato) e o ordenamento do território são, assim, pilares insubstituíveis de qualquer estratégia na
área do Turismo e uma vantagem competitiva insubstituível. Só com esta consciência se poderão
construir, em Portugal, destinos turísticos de qualidade, diferenciados da concorrência ibérica e
mediterrânica e europeia.
Assim, promover uma gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e histórico-culturais,
enquanto suporte da actividade turística, designadamente, através de uma estreita articulação com os
instrumentos existentes em matéria de ambiente e ordenamento do território (por ex., os PROT’s –
“Planos Regionais de Ordenamento do Território”) revela-se fundamental. Neste sentido, os PROT’s
para as NUTS II (definidos nas RCM’s n.º 29/2006; 30/2006; 31/2006, de 23 de Março de 2006)
constituem um elemento chave/essencial para contribuir para a concretização dos objectivos de uma
Política Nacional de Turismo, nomeadamente, para a salvaguarda e valorização daquilo que é a
“matéria-prima” (base de sustentação) da actividade turística. Na verdade, os PROT’s são
«instrumentos estratégicos que estabelecem as linhas orientadoras do desenvolvimento, da
organização e gestão dos territórios regionais e enquadram não só os planos de nível municipal e as
áreas sujeitas a planeamento especial mas também as grandes intervenções e os investimentos
estruturantes a realizar no espaço regional» (cfr. RCM n.º 29/2006, de 23 de Março de 2006). Existe,
assim, a possibilidade de se promover uma efectiva articulação entre planeamento nacional e
planeamento regional. Contudo, para essa articulação produzir resultados práticos e eficazes é
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necessário que, num primeiro momento, os PROT’s, tanto quanto possível, internalizem o previsto no
PENT e, mais tarde, as CCDR’s através desses PROT’s (e dos próprios PO’s Regionais do QREN)
promovam então a concretização dos seus objectivos (turísticos) regionais (que definiram nos seus
instrumentos) e, assim, contribuam de forma coerente para os objectivos nacionais de turismo previstos
no PENT;
2ª – Não há estratégias que possam ser materializadas sem recursos financeiros e uma gestão
eficaz e eficiente desses mesmos recursos. Neste âmbito, o próximo período de programação
comunitária 2007-2013 será, seguramente, uma boa ocasião para contribuir para a implementação de
objectivos de política nacional de turismo. Contudo, é decisivo que se promova uma maior eficácia e
eficiência na aplicação dos Fundos Estruturais do próximo período de programação (tendo em vista o
desenvolvimento e afirmação de um turismo sustentável e de qualidade), nomeadamente, através da
compatibilização entre o PENT, um instrumento de âmbito nacional, e os Programas Operacionais Temáticos e Regionais (enquanto instrumentos financeiros de apoio ao desenvolvimento económico e
social). Neste sentido, um outro aspecto que se considera fundamental para contribuir para a
prossecução dos objectivos de turismo de âmbito nacional, é considerar os PO’s Regionais e
Temáticos pluri-regionais (do QREN) e o Programa Operacional do Desenvolvimento Rural (e as
respectivas Autoridades de Gestão desses Programas Operacionais), como elementos básicos para a
implementação da Política Nacional de Turismo, designadamente, à escala regional (via PO’s
Regionais).
A este propósito vale a pena salientar que a Gestão Regional dos Fundos Estruturais, no âmbito da
avaliação intercalar do 3º QCA 2000-2006, revelou-se mais eficaz e eficiente que a gestão sectorial. O
Relatório de Avaliação Intercalar do QCA III salientou, a eficiência dos Programas Regionais e,
em particular, do novo modelo de Medidas desconcentradas adoptado no âmbito do Eixo
Prioritário III, referindo, nomeadamente, que:

- «Os PO’s Regionais são, em termos de execução financeira, um sucesso e puxaram pela
execução geral do QCA, situação que se considera excepcional atendendo à complexidade e
ao carácter inovador das intervenções operacionais»;
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- «Os PO’s Regionais têm um grau de eficácia no mínimo comparável à dos Programas
Sectoriais com melhor desempenho. O que significa que se está perante um processo de
experimentação ao nível do modelo de gestão que não coloca, aparentemente, problemas no
cumprimento da programação» (Quaternaire, CEDRU, 2005)
No caso do Programa Operacional Regional do Norte 2000-2006 (ON – Operação Norte) o Estudo de
Avaliação Intercalar a esse programa refere mesmo, nomeadamente que o «ON – Operação Norte, no
contexto dos vários programas operacionais regionais e sectoriais, posiciona-se entre os que têm
melhor desempenho [em matéria] de execução financeira” [e que] «de uma forma geral, os níveis de
eficiência alcançados no PO Norte são compatíveis com o cumprimento dos objectivos num quadro de
afectação criteriosa dos recursos existentes» (Quaternaire, CEDRU, 2005).
Neste contexto, atendendo, por um lado, ao desempenho e resultados alcançados pelas Regiões no
quadro da gestão dos seus Programas Operacionais Regionais (no âmbito dos quadros comunitários
de apoio anteriores) e, por outro, às responsabilidades de gestão que irão ter no actual período de
programação comunitária 2007-2013 (nomeadamente, no âmbito dos PO’s Regionais do QREN)
afigura-se, essencial, uma estreita ligação entre os objectivos de política nacional de turismo e as
estratégias de desenvolvimento regional (na qual se inclui o Turismo).
3ª – A transversalidade da actividade turística requer, necessariamente, uma articulação de
iniciativas e projectos. Como se sabe (e como aliás foi anteriormente referido) o Turismo é uma
actividade transversal, isto é, que atravessa um conjunto de sectores dos quais depende a sua
sustentabilidade. Neste âmbito, a articulação inter-sectorial é, pois, decisiva. Aliás, tal como refere a
OMT (1998), para o desenvolvimento e gestão do Turismo é necessário o envolvimento de várias
instituições/sectores, pois, dada a multiplicidade de intervenientes individuais e organizacionais que
actuam no sistema turismo, o planeamento sobre um destino turístico deverá, também, actuar no
domínio inter-organizacional. As CCDR’s – Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional no quadro das suas competências promovem, precisamente, essa articulação inter-sectorial,
nomeadamente, no âmbito dos PROT’s, dos Programas Operacionais Regionais e, em particular, no
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âmbito do Conselho de Coordenação Intersectorial31 e do Conselho Regional32 previsto na lei orgânica
de cada CCDR.
Sistematizando, temos, pois, três pressupostos essenciais que podem contribuir, decisivamente, para a
concretização de uma política nacional de Turismo, à escala regional:
I - os PROT’s para as NUTS II – que são um elemento chave/fulcral em matéria de ambiente e
ordenamento do território;
II - Os PO’s Regionais e Temáticos do QREN e o PO do Desenvolvimento Rural e as respectivas
Autoridades de Gestão e,
III - as CCDR’s que podem promover à escala regional a mobilização e a necessária articulação
intersectorial e institucional que é determinante para o desenvolvimento do Turismo.
Chegados a este ponto, o desafio que se coloca (ao País e às Regiões em matéria de Turismo) é, pois,
encontrar um modelo que permita ir ao encontro dos três pressupostos atrás referenciados e,
simultaneamente, responder a um conjunto de questões que se consideram essenciais, isto é:
(i) como é que as políticas e os objectivos turísticos de âmbito nacional “desaguam” para a escala
regional e local? Dito de outra forma, como é que se poderá promover um desenvolvimento
turístico sustentável no País (e suas Regiões)? Como ficou evidenciado anteriormente (e o
fundamenta várias organizações internacionais e bibliografia da especialidade) é atendendo a
políticas territoriais, de âmbito regional, é que se poderão concretizar essas políticas e objectivos
nacionais.
(ii) Sendo a escala regional, uma via para a concretização dos objectivos turísticos nacionais (pois o
turismo é, sobretudo, um fenómeno regional), que tipo de organizações é que estarão dotadas de
melhores condições para concretizar essas políticas e objectivos? Ou seja, que tipo de critérios é

31

Conselho de Coordenação Inter-Sectorial ao qual compete, nos termos da Lei Orgânica das CCDR’s (DL n.º
134/2007 de 27 de Abril), nomeadamente, (…) «dinamizar a articulação inter-sectorial em termos de
concertação estratégica, de ordenamento do território e de planeamento das intervenções de natureza económica,
social e ambiental numa óptica de desenvolvimento integrado e sustentável».
32
Conselho Regional ao qual compete, nos termos da Lei Orgânica das CCDR’s (DL n.º 134/2007 de 27 de
Abril), nomeadamente, (…) «pronunciar-se sobre acções intersectoriais de interesse para a Região».
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que deverão ser tidos em linha de conta para identificar os actores que melhor podem responder
e/ou contribuir para os objectivos do turismo nacional?
(iii) De que forma é que um plano estratégico de natureza sectorial, de âmbito nacional, poderá ser
compatibilizado e promover externalidades positivas com outros planos e/ou instrumentos de
ordenamento do território (designadamente à escala regional) e, paralelamente, promover uma
maior eficácia e eficiência na aplicação dos Fundos Estruturais no próximo período de
programação – 2007-2013.
(iv) quais os actores que à escala regional, de alguma forma, podem promover de forma mais alargada,
uma articulação intersectorial, num sector (Turismo) que atravessa vários sectores da qual
depende a sua viabilidade?
Em suma, a questão síntese que se coloca é a seguinte:
De que forma é que uma Política Nacional de Turismo poderá fazer “desaguar” e concretizar os seus
objectivos para a escala regional/local, para promover um turismo sustentável nas suas
regiões/destinos turísticos e, paralela e consequentemente, promover uma maior eficácia e eficiência
na aplicação dos investimentos públicos e privados no sector?
Face ao exposto, considera-se que muitas das respostas podem ser encontradas nos pressupostos
anteriormente explicitados e que, de alguma forma, vai ao encontro do previsto no Programa do
Governo, que estabelece, como um dos vectores de intervenção estratégica para o Turismo, nesse
mesmo Programa, a «implementação de estratégias regionais, autónomas, integradas numa visão
nacional». Mais à frente apresentar-se-á, precisamente, um estudo de caso de uma estratégia regional
de turismo autónoma, integrada numa visão nacional – a “Agenda Regional de Turismo para o Norte de
Portugal”.
Face ao exposto, considera-se, pois, que a materialização de uma Política Nacional de Turismo passa,
em grande medida, por se promover e concretizar uma estreita ligação da escala nacional às Regiões,
designadamente, através dos instrumentos regionais de planeamento e ordenamento do território e dos
programas operacionais regionais. Pois, o desenvolvimento do Turismo passa cada vez mais pela
existência de regiões com forte capacidade nos sistemas (Ohmae, 1995 cit. por Nuno Fazenda 2004),
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pelo que, o turismo nacional implica uma política de turismo que se direccione para um fortalecimento
do nível regional (Costa, 2000).
De um ponto de vista meramente conceptual (isto é, de natureza teórica) a figura seguinte, evidencia
como, à luz do anteriormente referido, se poderia equacionar uma das formas de se contribuir para o
desenvolvimento de uma Política Nacional de Turismo em Portugal (exemplificando com o PENT – o
Plano Estratégico Nacional de Turismo)33.
Figura n.º 5 - Esquema macro de uma possível articulação de política nacional sectorial com instrumentos de
natureza regional
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As considerações anteriormente expostas revestem-se de uma dimensão, essencialmente, académica,
na qual se “cruza” uma abordagem de natureza teórica com a realidade nacional, resultando daí alguns
apontamentos de reflexão sobre como, porventura, se poderá equacionar a materialização de uma
33

Não cabe aqui neste artigo uma análise/ apreciação analítica ao PENT (designadamente, em termos de
substância, conteúdos, metodologia e processo de elaboração), mas antes, apenas uma abordagem, na
generalidade, da forma de como os objectivos gerais desse mesmo Plano poderão “desaguar” para a escala
regional. Assim, o PENT (Plano Nacional de Turismo em vigor) constitui, neste artigo, apenas um caso para
exemplificação/ilustração.
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política nacional de turismo para a escala regional (tendo por base um conjunto de pressupostos – que
anteriormente se citaram).
Efectuado este enquadramento, apresenta-se, agora, o caso da Região do Norte – a “Agenda Regional
de Turismo para o Norte de Portugal”, que, do nosso ponto de vista, poderá, à luz das reflexões
anteriormente apresentadas, vir a constituir um estudo de caso de boas práticas de planeamento
turístico à escala regional (trata-se de um caso recentemente apresentado e que se encontra agora na
fase inicial de implementação).
O caso da Agenda Regional de Turismo para o Norte de Portugal
O Governo estabelece no seu Programa em matéria de turismo, designadamente, o seguinte:
«O Turismo é uma actividade complexa, diferenciada no tipo de oferta, na dimensão, no grau de
desenvolvimento regional, na velocidade de crescimento e na variedade e dimensão empresarial,
defende-se, por isso, uma Política Nacional de Turismo, o que exige uma visão e uma estratégia
nacionais capazes de integrar de forma coerente estas diversidades e diferenças, através,
nomeadamente, de políticas regionais fortes. Uma Política Nacional de Turismo tem, ainda, de
articular o turismo com outros sectores, nomeadamente, o ordenamento do território, o ambiente, a
cultura, o desporto, as infra-estruturas e o transporte aéreo».
O Programa do Governo estabelece, ainda, (tal como referido anteriormente) que um dos vectores de
intervenção estratégica da Política Nacional de Turismo é a «implementação de estratégias
regionais, autónomas, integradas numa visão nacional».
Por outro lado, nos termos das atribuições conferidas às CCDR’s, estabelecidas pelo mesmo Governo,
compete às CCDR’s, nomeadamente «contribuir para a definição das bases gerais da política de
desenvolvimento regional no âmbito das políticas de desenvolvimento económico e social do País,
dinamizando e participando nos processos de planeamento estratégico de base territorial, bem como
fomentando parcerias entre agentes regionais e a elaboração de programas integrados visando a
competitividade territoriais» (DL n.º 134/2007, de 27 de Abril). Neste âmbito, as CCDR’s dispõem de
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competências específicas em matéria de Ordenamento do Território, Ambiente, Gestão de Fundos
Estruturais, Planeamento e Desenvolvimento Regional e de articulação das diferentes políticas
sectoriais à escala regional (nomeadamente, no quadro do Conselho de Coordenação Intersectorial e
do Conselho Regional de cada CCDR). Competências essas que se revelam (como já foi demonstrado)
essenciais para o desenvolvimento de uma política e estratégia regional de turismo que, naturalmente,
deverá ser integrada numa visão nacional.
Neste contexto, a CCDR-N promoveu uma iniciativa intitulada “Norte 2015”, na qual desenvolveu um
diagnóstico prospectivo e uma estratégia de desenvolvimento para a Região do Norte (para o horizonte
2015), através de um processo com ampla participação, debate e envolvimento dos principais actores
nacionais, regionais e locais, públicos e privados, da Região do Norte. Estabelecida a Visão e as
Prioridades Estratégicas para o Norte em 2015 e estruturados os Instrumentos de Financiamento para
o período 2007/2013 (como sendo o Programa Operacional Regional do QREN 2007-2013), revelouse, então, importante partir para uma fase de «programação de base regional selectiva e concertada,
de forma coerente, ao nível inter-sectorial (…) [através] de «uma parceria de governação regional
sólida e proactiva que assegure a dinamização e seguimento dos programas de acção plurianuais», em
domínios áreas considerados prioritários (CCDR-N, 2007).
Assim, a CCDR-N lançou recentemente um processo intitulado “Pacto para a Competitividade da
Região do Norte”, o qual visa o «desenvolvimento de planos de acção plurianuais em domínios
prioritários para a Competitividade da Região do Norte, concertados estrategicamente entre território e
sectores, criando-se, por esta via, as condições de base para que, em conjunto, se possa proceder à
sua implementação, seguimento e avaliação» (CCDR-N, 2007). Nesse Pacto de Desenvolvimento
Territorial, a CCDRN identifica um conjunto de Agendas Prioritárias a desenvolver para os próximos 7
anos, entre as quais, o Turismo para o Norte de Portugal (cfr. figura seguinte).
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Figura n.º 6 - Agendas Regionais Prioritárias integradas no Pacto para a Competitividade da Região do Norte
I. Inovação
II. Internacionalização
Saúde
Moda
Mar
Indústrias criativas
TURISMO

III. Clusters Regionais

IV. Empregabilidade
V. Redes Regionais de Serviços de
Suporte à Competitividade

Mobilidade, Transportes e Logística
Região Digital
Acolhimento Empresarial

VI. Energia
VII. Região Sustentável

Redes e Sistema Urbano Sustentável

Fonte: CCDR-N,
2007
Desenvolvimento Rural Sustentável

A dinamização da Agenda Regional de Turismo passará então pela elaboração de uma «estratégia
regional de Turismo, autónoma, integrada numa visão nacional», indo, assim, também ao encontro do
previsto no Programa do Governo (cfr. figura seguinte).
Figura n.º 7 - Enquadramento político-estratégico do turismo nacional
PROGRAMA DO XVII GOVERNO

TURISMO
Uma das cinco áreas decisivas para o desenvolvimento sustentável de Portugal
Sector estratégico prioritário para o país - Política Nacional de Turismo

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS REGIONAIS, AUTÓNOMAS, INTEGRADAS NUMA VISÃO
NACIONAL

AGENDA REGIONAL DE TURISMO

Política e Orientações estratégicas para o desenvolvimento turístico do Norte de
Portugal – Plano de Acção
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Pretende-se, deste modo, o desenvolvimento de um Plano de Acção para o Turismo do Norte de
Portugal que, «através de uma abordagem organizada, partilhada e amplamente participada pelos
actores institucionais pertinentes constitua um referencial central para o investimento público e privado
financiado pelos POs Temáticos, FEADER, FEP e outros instrumentos de financiamento nacionais e
comunitários» (CCDRN, 2007) e, assim, contribua para promover uma maior eficácia e eficiência na
implementação de uma política regional de turismo (integrada numa visão nacional), em que os
projectos a serem desenvolvidos na Região encontram-se, por essa via, enquadrados numa estratégia
previamente definida. Procura-se, assim, contrariar a lógica de iniciativas/projectos “avulso” e promover
a concentração, a selectividade e a integração de investimentos (públicos e privados) na Região do
Norte (neste caso, em matéria de turismo).
O Plano de Acção para o Turismo do Norte de Portugal foi recentemente34 apresentado publicamente,
encontrando-se, agora, na fase inicial de implementação do mesmo.
A estrutura do Plano de Acção para o Turismo do Norte de Portugal assenta essencialmente, nos
seguintes pontos:
Figura n.º 8 - Estrutura do Plano de Acção para o Turismo do Norte de Portugal
I. O Turismo na Região do Norte – enquadramento estratégico nacional e regional
I.1 – Enquadramento nacional
I.2 – Enquadramento regional
II. Diagnóstico prospectivo do Turismo na Região do Norte
II.1 – Oferta turística
II.2 – Procura turística
II.3 – Síntese de diagnóstico – factos e números
II.4 – Análise SWOT e factores críticos de sucesso
III. Estratégia de Desenvolvimento
III.1 – Perspectiva e premissas fundamentais para o Turismo da Região do Norte
III.2 – Modelo territorial e visão
III.3 – Eixos Prioritários de Intervenção
III.4 – Metas
III.5 – Matriz de Programação/Acção - Programas de Acção
III.6 – Instrumentos financeiros
IV. Modelo de Governação
Fonte: CCDRN, 2008

34

Plano de Acção apresentado publicamente em 08 de Maio de 2008
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No âmbito deste Plano de Acção, vale a pena identificar, em primeiro lugar, o modelo territorial
estabelecido. Nesta estratégia regional de turismo, assume-se o Norte de Portugal como uma Região
Turística que compreende quatros destinos complementares:

Norte de Portugal
1 Região – 4 Destinos: Porto; Minho; Trás-os-Montes e Douro

Esta abordagem vai ao encontro do modelo de grandes regiões turísticas, «que não sendo uma região
única e homogénea, é, antes, um espaço heterogéneo e de elevada diversidade, assente em quatro
destinos com atributos próprios, mas complementares entre si. Assim, é do carácter compósito destas
áreas turísticas, com especificidades e identidades próprias, que em estreita articulação, poderão gerar
uma Região Turística coesa, com escala e diversidade – o Norte de Portugal» (CCDRN, 2008: 78).
No âmbito do PENT – Plano Estratégico Nacional de Turismo, o Douro foi identificado como um pólo
turístico prioritário. No quadro da Agenda Regional de Turismo, considerou-se, também, a Região do
Douro (enquanto destino turístico emergente) uma área prioritária do desenvolvimento turístico
regional.
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Partindo do modelo territorial anteriormente identificado, o Plano de Acção estabelece a seguinte visão
para o Turismo do Norte de Portugal (cfr. figura seguinte).
Figura n.º 9 – Visão para o Turismo do Norte de Portugal
VISÃO PARA O TURISMO DO NORTE DE PORTUGAL
O Norte de Portugal deverá ser uma das regiões de maior crescimento
turístico no país, através de um processo de desenvolvimento
sustentável baseado na Qualificação, na Excelência e na
Competitividade e Inovação da sua oferta turística, transformando o
Turismo como um factor de desenvolvimento e diversificação da
economia regional
Um destino de excelência e autenticidade histórico-cultural de âmbito nacional
e internacional, suportado pelos sítios classificados Património da
Humanidade - Eixo Património Mundial - e pelo vasto e rico património
histórico-cultural, material e imaterial existente por toda a Região
O primeiro destino enoturístico nacional, com relevância internacional,
gerador de experiências únicas e memoráveis, tendo como mote a cultura do
vinho e da vinha e uma envolvente turística multifacetada
O primeiro destino de Turismo de Natureza e Rural do país, com expressão
ibérica e europeia, assente numa rede regional de áreas protegidas e rurais
de elevado valor natural e paisagístico

Um mosaico
multifacetado
de recursos de
excepcional
singularidade e
autenticidade –
de multiatractividade

O primeiro destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar nacional (wellness
destination), com base num elemento único e diferenciador – a água mineral
natural - e a inovação e modernização da rede de estâncias termais regional

Fonte: CCDR-N, 2008

Esta visão foi sistematizada em cinco objectivos estratégicos e, consequentemente, numa matriz de
Programação/Acção, que passa pela dinamização e execução de Programas de Acção de
Desenvolvimento Turístico integrado, em torno de três dimensões de geometria variável:
(i) Programas de Acção de natureza transversal – ao nível da NUT’s II (como sendo, ligados à
promoção turística regional ou à qualificação e formação de recursos Humanos na área do
Turismo);
(ii) Programa de Acção de enfoque territorial, que incidem em territórios com excepcional aptidão e
vocação turística (por ex. Douro);
(iii) Programas de Acção focalizados nos produtos turísticos prioritários da Região do Norte

a figura seguinte, apresenta-se, de forma esquemática, a matriz estratégica e de Programação/Acção
integrada no Plano de Acção para o Turismo do Norte de Portugal, na qual se identifica os objectivos
estratégicos, os Programas de Acção e os produtos turísticos prioritários e o seu nível de prioridade
face ao território regional.
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Figura n.º 10 - Matriz Estratégica e de Programação/Acção do Plano de Acção para o Turismo do Norte de Portugal
Matriz Estratégica
Qualificar e valorizar
os recursos
turísticos,
potenciando os
produtos turísticos
prioritários e criar as
infra-estruturas de
suporte ao Turismo
regional

Desenvolver a oferta
de Alojamento e
Animação assente
em padrões de
qualidade e
sustentabilidade

Promover a
Qualificação e
Formação dos
Recursos Humanos

Projectar e promover
a oferta turística do
Porto e Norte de
Portugal, afirmando
os seus sub-espaços
e produtos turísticos
prioritários

Promover um
processo de
dinamização,
acompanhamento e
informação do
turismo regional

Matriz de Programação/ Acção

e
ad
vid
i
t
lec
o
Se
çã
tra
n
e
nc
Co
o
çã
ra
g
te
In

Programas de Acção de natureza transversal de âmbito regional (ex. Formação, Marketing, etc.)

Turismo de
Negócios

Programas de Acção de enfoque territorial (ex. Douro)

Programas de Acção focalizados nos produtos turísticos prioritários
Turismo
Urbano

Turismo de
Natureza

Turismo
Náutico

Gastronomia
& Vinhos
Enoturismo

Turismo de
Saúde e
Bem-Estar

Turismo
Históricocultural

Golfe

(touring)

PRODUTOS TURÍSTICOS PRIORITÁRIOS vs. TERRITÓRIO
Destinos regionais

Produtos turísticos
prioritários regionais

PORTO

Turismo de
Negócios
Porto de Negócios

XX

Turismo Urbano
City Break Porto

XX

Turismo de Natureza
Norte Activo

MINHO

DOURO

TRÁS-OS-MONTES

XX

XX

XX

Turismo Náutico

XX

X

XX

X

Gastronomia &
Vinhos - Enoturismo
Norte Vinhateiro

X

XX

XX

X

Turismo de Saúde e
Bem-Estar

X

X

X

XX

Turismo HistóricoCultural - Touringl
Norte com História e
Tradições

XX

XX

XX

XX

Golfe

X

X

X

X

Grau de prioridade: X – elevado / XX - muito elevado

Fonte: CCDRN, 2008
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Procura-se, assim, através de uma estratégia de base regional, assente em Objectivos Estratégicos, a
dinamização de Programas de Acção de desenvolvimento turístico integrado (em torno de temas,
territórios ou produtos), garantir, tanto quanto possível, que os projectos de natureza pública e privada
sejam desenvolvidos, de forma devidamente articulada e enquadrada com um referencial estratégico
previamente estabelecido.
Desta modo, ao procurar-se articular iniciativas e projectos enquadrados em Programas de Acção,
«assentes numa determinada umbrella estratégica, pretende-se, também, assegurar uma maior
eficácia e eficiência na utilização dos recursos públicos e, paralelamente, garantir que os investimentos
privados a serem dinamizados são competitivos e sustentáveis. A concentração, a selectividade e a
articulação de iniciativas, constituem, assim, princípios centrais da Estratégia Regional de Turismo para
o Norte de Portugal.
Esta abordagem vai, desta forma, também ao encontro de uma das conclusões do estudo do QCA II –
componente Turismo, onde se refere que dever-se-á «apostar em formas polarizadas, aglutinadoras e
estruturantes do espaço, e estrategicamente direccionadas de investimento no sentido da promoção do
desenvolvimento regional, assentes numa política regional bem definida», pelo que, dever-se-á dar
prioridade às candidaturas regionais que apresentem projectos envolvendo vários parceiros e que
definam, claramente, quais os objectivos de desenvolvimento subjacentes a esses mesmos projectos
(UA, 2001).
Pretende-se, pois, desenvolver uma estratégia de base regional que garanta, tanto quanto possível,
que os projectos de natureza pública e privada a serem desenvolvidos (e co-financiados) na Região se
encontram enquadrados com um referencial estratégico previamente estabelecido e concertado com os
diversos actores que actuam no sistema turismo. Dito de outra forma, a Estratégia Regional de Turismo
para o Norte de Portugal permitirá também enquadrar (e servir de referencial base) para aquilo que
devem ser os projectos a ser apoiados no QREN e, em particular, no âmbito do PO Regional (o
principal instrumento financeiro da Região – que representa 12,5% do QREN), cuja Autoridade de
Gestão desse PO Regional é, como se sabe, a CCDRN. Por outro lado, o essencial deste Plano de
Acção está vertido no Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT-Norte) e que, no âmbito, do
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processo de acompanhamento deste Plano (de natureza vinculativa – para públicos), tem vindo a
merecer o melhor acolhimento, nomeadamente, da Comissão Sectorial e da Comissão Mista desse
Plano.
No âmbito da construção do Plano de Acção para o Turismo do Norte de Portugal, foi (tal como nas
outros Planos e respectivas Agendas Prioritárias) adoptado um modelo de governação que visa
promover a necessária articulação entre sectores para a concretização de uma estratégia partilhada e
concertada entre os principais actores que actuam no sistema turismo regional.
A figura seguinte evidencia esse mesmo modelo de Governação da Agenda Regional de Turismo para
o Norte de Portugal e respectivo Plano de Acção.
Figura n.º 11 – Modelo de Governação do Pacto para o Desenvolvimento Territorial do Norte de Portugal e da
Agenda Regional de Turismo – Plano de Acção
Comité de Pilotagem do Plano de Acção

Conselho de Coordenação Inter-sectorial – Comité
Directivo para a programação, dinamização,
monitorização e avaliação do Pacto Regional
Áreas
chave

Comité de Pilotagem por Plano de Acção –
Órgão de programação e dinamização de cada
Plano de Acção do Pacto Regional

Ambiente

Ordenamento do Território

Agricultura e
Desenvolvimento Rural

Planeamento e
Desenvolvimento Regional

Economia

Cultura e Património

Formação – Recursos
Humanos em Turismo

Marketing e Promoção turística

Actores: CCDRN (Chefe de fila); Direcção Regional de Agricultura Norte;
Direcção Regional Cultura Norte; Representação das Escolas de Hotelaria e
Turismo do Norte (Turismo de Portugal); ADETURN; Órgão(s) Regional(is) de
Turismo (a incluir no âmbito do DL nº.67/2008, de 10 de Abril)

Comissão de Acompanhamento por Plano de
Acção – Órgão consultivo, de natureza estratégica,
de seguimento e de monitorização de cada Plano de
Acção do Pacto Regional

Comissão de Acompanhamento do Plano de Acção
Entidades de âmbito Nacional, Regional e Local (de vários sectores) e representações do
sector privado - sempre que aplicável, serão actores chave na dinamização e
concretização de acções integradas/ projectos e iniciativas integradas no Plano de Acção

Conselho Regional – Comité de Acompanhamento do
Pacto Regional

Conselho da Região ; Turismo de Portugal I.P.; AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal; AHP – Associação dos Hotéis de Portugal; APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens
e Turismo; ATP – Associação das Termas de Portugal
CTP – Confederação do Turismo de Portugal; Órgão(s) Regional(is) de Turismo (a incluir no âmbito do DL n.º
67/2008, de 10 de Abril); UNISHNOR; Aeroporto Francisco Sá Carneiro; APDL (Porto de Leixões); AMP –
Área Metropolitana do Porto; AEP – Associação Empresarial de Portugal; Estrutura de Missão Douro; ICNB –
Inst. Cons. Natureza (PNPG); Direcção Regional Economia Norte; Escola de Hotelaria e Turismo do Porto;
TURIHAB; CVRVV – Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes; IVDP – Instituto dos Vinhos do
Douro e Porto; Associação dos Aderentes da RVP; CRVT – Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes;
Confederação Nacional de Caçadores; Circunscrição Florestal do Norte; (Parque Florestal); ADRIL – Associação
de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima; PCB; EP – Estradas de Portugal; CP – Comboios de Portugal;
Casa da Música; Fundação de Serralves; UGT Norte; União dos Sindicatos do Norte; Sonae Turismo; Solverde;
Douro Azul; CS Hotéis; UNICER Turismo; Grupo Pestana; Sheraton Porto; Hotéis Mercure Portugal - Grupo
Accor; Grupo Sol Hoti-Portugal Hotéis Lda (Mélia e Tryp).

Fonte: adaptado de CCDRN (2008)
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Neste contexto, vale a pena salientar que a Estratégia Regional de Turismo para o Norte de Portugal,
não é uma Estratégia exclusiva da Comissão de Coordenação, mas é antes uma Estratégia da Região
para a Região, na medida em que envolveu (e envolve) um vasto conjunto de actores que têm
influência (directa e indirecta) no turismo da Região (que, desde logo, colaboraram na elaboração desta
Estratégia e serão fundamentais na fase de implementação do Plano de Acção – conforme previsto no
Modelo de Governação deste Plano). A este propósito, importa ainda referir que a presente Estratégia
foi objecto de aprovação, num primeiro momento, pelo Comité de Pilotagem do Plano de Acção e,
posteriormente, pela Comissão de Acompanhamento para o Turismo do Norte de Portugal (órgão que
reúne mais de 50 entidades de âmbito nacional, regional, local, bem como, actores privados). Foi
apresentada nesses órgãos, discutida e aprovada (e apresentada publicamente em 08 de Maio de
2008).
No que respeita a instrumentos financeiros de suporte à estratégia, o próximo período de programação
comunitária 2007-2013 constitui uma oportunidade para a implementação dos objectivos preconizados
neste Plano de Acção.
Na figura seguinte, apresenta-se a estrutura macro do QREN que servirá, em grande medida, para
suportar o previsto nesta Estratégia Regional.
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Figura n.º 12 – Estrutura macro do QREN 2007-2013

Quadro de Referencia Estrategico Nacional 2007 - 2013

ESTRUTURA
MACRO QREN

Fundo Estrutural - Euros

PO Factores
de
Competitivida
de (FEDER)

PO
Potencial
Humano
(FSE)

6.146.828.282

3.103.789.011

TOTAL QREN

PO Valorizacao
do Territorio
(FEDER e FC)

4.658.544.223

21.274.912.991?

Considerando globalmente o QREN, a Regiao do Norte
podera beneficiar de cerca de 8 Mil Milhoes de Euros
dos Fundos Estruturais

PO Regional
Norte

2.711.645.133
36,8% dos POR
12,5% do QREN

PO Regional
Centro

1.701.633.124

PO Regional
Lisboa

306.689.171

PO Regional
Alentejo

868.933.978

PO Regional
Algarve

174.952.016

PO Regional
Acores

1.156.349.049

PO Regional
Madeira

445.549.004

Objectivos
específicos na área
do turismo
(i) Plano de
Desenvolvimento
Turístico do Vale do
Douro
(ii) Marketing e
Promoção turística
regional
(iii) Programas de
Acção para
a) Produtos turísticos
prioritários
b) Áreas de aptidão/
vocação turística

Fonte: CCDRN (2008)

Sem prejuízo dos diferentes instrumentos PO’s temáticos (integrados no QREN), bem como, do PDR Programa de Desenvolvimento Rural e do PIT – Programa de Intervenção do Turismo contribuírem
para a materialização desta estratégia regional, a Autoridade de Gestão PO Norte 2007-2013 (presidido
pela CCDRN) estabeleceu (a título indicativo) um orçamento global de investimento directo a projectos
ligados ao turismo de cerca de 100 milhões de euros para o período 2007-2013. Neste contexto, a
Autoridade de Gestão do PO Norte 2007-2013, irá agora, no quadro desse Programa – instrumento
financeiro, proceder ao lançamento dos respectivos procedimentos de suporte a Programas de
Acção/projectos que visem concretizar o previsto no Plano de Acção da Agenda Regional de Turismo.
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Por esta via assegura-se, também assim, um pressuposto fundamental – a existência de recursos
financeiros para uma estratégia.
Por fim, a figura seguinte procura evidenciar, de forma esquemática e sintética, o enquadramento e o
processo de desenvolvimento da Agenda Regional de Turismo e do respectivo Plano de Acção para o
Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal.
Figura n.º 13 – Síntese de enquadramento e desenvolvimento da Agenda Regional de Turismo
ENQUADRAMENTO NACIONAL
Programa do XVII Governo
PENT
PACTO REGIONAL PARA A COMPETIVIDADE DA REGIÃO DO NORTE
Agendas temáticas prioritárias
AGENDA REGIONAL TURISMO

ENQUADRAMENTO
ESTRATÉGICO-PROGRAMÁTICO

INSTRUMENTOS DE
APOIO
QREN 2007-2013
(PO’s Temáticos)

PLANO DE ACÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO NORTE DE
PORTUGAL
Diagnóstico
Estratégia
Programação
Modelo de Governação
Estudos/ Planos e projectos em
curso

QREN 2007-2013
(PO NORTE – ON.2)
EIXO
PRIORITÁRIO 2
(aprovado)
CONVITES
PÚBLICOS (em
preparação)
PDR (FEADER)

Objectivos e Metas

PROGRAMAS DE ACÇÃO E
PROJECTOS

Natureza tranversal
(Região)
Enfoque territorial (1
Região - 4 Destinos)
Enfoque temático
(produtos turísticos
prioritários)
(Selectividade,
concentração e
integração de
projectos)

PIT

Monitorização e avaliação estratégica
Centro de Observação de Dinâmicas Territoriais (CCDRN)
Comité de Pilotagem e Comissão de Acompanhamento do Turismo do Norte de Portugal

Fonte: CCDRN, 2008

Em síntese, considera-se que o estudo de caso ora apresentado responde, em muitos aspectos, a um
conjunto de questões essenciais para contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia regional de
turismo. Pois, sendo o turismo um fenómeno marcadamente regional e uma actividade transversal e
multifacetada requer, pois, uma abordagem de planeamento do desenvolvimento turístico à escala
regional que integre as diferentes componentes (e actores) que compreendem o sistema turismo
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regional (Ambiente, Ordenamento do território, Cultura, Desenvolvimento Rural, Marketing,
Investimento, Formação, etc.).
Este estudo de caso da Agenda Regional de Turismo para o Norte de Portugal e respectivo Plano de
Acção (incluindo o seu modelo de Governação) afigura-se (nesta fase - pois encontra-se agora em fase
inicial de implementação/desenvolvimento) como um possível “caminho” para se promover uma maior
eficácia e eficiência das políticas públicas em turismo a nível regional e, simultaneamente, se assegurar
uma maior sustentabilidade do desenvolvimento turístico das Regiões (em Portugal).
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