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RESUMO
O presente artigo pretende destacar a relevância do planeamento em turismo reforçando a importância
do diagnóstico estratégico. Assim, apresenta-se uma proposta metodológica de diagnóstico estratégico
resultante de investigação e estudos realizados e da metodologia aplicada no Estudo Estratégico de
Desenvolvimento do Turismo em Esposende (EEDTE).
A proposta de metodologia de diagnóstico estratégico que se apresenta encontra-se estruturada nas
seguintes etapas: (1) a análise da envolvente, (2) a análise PEST-A, (3) a análise da procura e (4) a
análise dos stakeholders. A quinta etapa é constituída pela (5) análise SWOT, cujas recomendações
emergem da análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Por último, surge a sexta etapa
correspondente aos (6) grupos de discussão. Após cumpridas estas etapas produz-se o relatório final
do diagnóstico estratégico.
Como recomendação final surge a crescente necessidade da investigação em turismo e a aposta na
utilização de metodologias de planeamento em turismo que permitam o desenvolvimento sustentável.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo subordinado ao tema - Planeamento em Turismo e Sustentabilidade Local: Proposta
de Metodologia de Diagnóstico Estratégico pretende destacar a relevância do planeamento em turismo
reforçando a importância do diagnóstico estratégico e apresenta uma proposta metodológica de
diagnóstico estratégico para um destino turístico, em resulta de estudos anteriormente realizados e da
metodologia de diagnóstico estratégico aplicada no Estudo Estratégico de Desenvolvimento do Turismo
em Esposende (EEDTE).
A estrutura que se apresenta neste artigo é constituída por uma introdução e por um enquadramento
ao tema do planeamento em turismo. De seguida apresenta-se o processo de planeamento em
turismo, com destaque para os modelos de planeamento utilizados pela Agência Governamental do
Turismo do Sul da Austrália bem como o processo de planeamento que foi utilizado na preparação dos
planos regionais de turismo da Ilha Kangaroo, da região de Clare-Burra e Victor Harbour, no Sul da
Austrália.
O ponto seguinte refere-se ao diagnóstico estratégico desenvolvido no âmbito do EEDTE, de que se
apresentam os seguintes pontos principais: (1) introdução, (2) diagnóstico estratégico, (3) abordagem
ao diagnóstico estratégico e (4) metodologia e fases do diagnóstico estratégico.
No ponto 4., apresentam-se os diferentes pontos referentes à proposta metodológica que é descrita
através do: (1) enquadramento, (2) benchmarking internacional, (3) proposta de metodologia: etapas e
fases do processo de diagnóstico estratégico, (4) limitações da metodologia e (5) recomendações para
o uso da metodologia. Após esta descrição termina-se o artigo com a sua conclusão.
Nos pontos seguintes desenvolvem-se os aspectos centrais da investigação realizado, que permitiram
a construção do presente artigo e apresentar a proposta metodológica de diagnóstico estratégico.
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1. Enquadramento
O turismo tem-se revelado, em muitos países e regiões, como um motor importante de
desenvolvimento económico e de transformações sociais. A “terciarização turística”, contrariando os
clássicos modelos de crescimento a partir da industrialização, tem-se erguido como uma via sólida de
aproveitamento dos recursos próprios do país/região. Em alguns casos, é o único elemento de
dinamização económica de uma sociedade ou grupo em concreto, quer como saída de um
subdesenvolvimento crónico, quer para se recuperar do fosso gerado por outras actividades outrora
prósperas (Muñoz, 1996).
Actualmente, não deixa de gerar surpresa o elevado nível de rendimento por habitante que auferem as
regiões, cuja especialização é a actividade turística, destacando-se das outras actividades produtivas
(Navarro, 2000; Muñoz, 1996). A experiência do desenvolvimento do turismo põe em relevo que pode
ser tão importante incentivar e propiciar o seu desenvolvimento, como colocar-lhe limites, orientado-o
noutras direcções mais interessantes e atractivas para as regiões e para os visitantes.
O enorme crescimento no turismo, desde 1950, associado à continuada batalha da sustentabilidade
global dos recursos ambientais, torna imperioso que os destinos turísticos sejam planeados e
desenvolvidos de uma forma que assegure uma sustentabilidade, a longo prazo, dos seus recursos
naturais e sócio-culturais. Assim, um destino consiste numa multiplicidade de stakeholders, incluindo os
responsáveis pelo planeamento, os residentes, o sector público e privado, assim como os visitantes da
região.
No contexto do planeamento e desenvolvimento do turismo, este é definido como um fenómeno
multifacetado e interdisciplinar que envolve a inter-relação de componentes dos produtos turísticos, de
actividades e serviços fornecidos por entidades públicas e privadas (Gunn, 1994; Pearce, 1995, 1989).
Estes componentes do turismo são considerados como factores fundamentais do planeamento e
desenvolvimento do turismo. Um conhecimento destes componentes é requerido para o sucesso do
planeamento e gestão do turismo (Inskeep, 1991).
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A necessidade da realização de planeamento em turismo e da intervenção do governo, no processo de
desenvolvimento, são as respostas típicas para os efeitos não desejados do desenvolvimento do
turismo, particularmente ao nível local (Hall, 2000).
Embora muitos dos governos foquem, principalmente, os benefícios económicos positivos, tem-se
vindo a reconhecer os potenciais custos ao nível social e ambiental e a necessidade de investigação
cuidadosa ao nível dos efeitos não económicos (Allen et al., 1988; Lui, Sheldon e Var, 1987; Murphy,
1985).
A rápida velocidade de crescimento e do desenvolvimento do turismo, a sua própria natureza e a
correspondente ausência de uma entidade responsável pelos assuntos relacionados com o turismo,
assim como as respostas relativas aos impactos do turismo nos destinos, dadas de forma ad hoc pelo
sector público, contribuem para a ausência de respostas, orientadas por estratégias pré-determinadas
para o desenvolvimento dos objectivos. Para Hall (2000), esta abordagem é a antítese do planeamento
em turismo. Por esse motivo, o planeamento deve ser visto como um elemento crítico, que garanta, a
longo prazo, o desenvolvimento sustentado do destino turístico (Gunn, 1988).
Recentemente, o ecoturismo e a sustentabilidade do turismo tornaram-se os principais temas de estudo
em turismo, influenciando substancialmente o desenvolvimento do planeamento no campo do ambiente
(Inskeep, 1987; Dowling, 1993a, 1993b, 1997; Hunter e Green, 1995). Estes estudos, para além de
destacarem a sua importância, contribuíram para que estes temas fossem também alargados ao
campo da política e das parcerias (Davidson e Maitland, 1997; Hall et al., 1997; Hall e Jenkins, 1995).
O contributo mais significativo, neste contexto, foi a identificação do turismo sustentado como o
imperativo número um das principais forças que conduzem ao tão desejado planeamento em turismo
(Hall, 2000).
A compreensão do planeamento em turismo e como o planeamento em turismo deve ser visto,
ultrapassam o exercício de gestão/planeamento do uso da terra. Planear em turismo deve ser visto
como um acto de planear ao nível local/destino. Segundo Hall (1998b) o planeamento em turismo deve
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ocorrer segundo: outras formas (desenvolvimento, infra-estruturas, uso da terra e dos recursos,
organização, recursos humanos, promoção e marketing); estruturas (governos, organizações públicas e
organizações não governamentais); escalas (internacional, transnacional, nacional, regional, local, sítio
e sectorial); diferentes escalas temporais (para desenvolvimento, implementação, avaliação do
desempenho e cumprimento dos objectivos planeados). Além disso, o planeamento é raramente
direccionado em exclusivo para o turismo. Em vez disso, o planeamento em turismo tende a ser “uma
amálgama de considerações económicas, sociais e ambientais” que reflectem a diversidade dos
factores que influenciam o seu desenvolvimento (Heely, 1981, p. 61).
O emergir da consciência do público/população local e dos grupos de interesse, preocupados com os
impactos negativos do turismo, percebidos na comunidade local, conduziu a um aumento de
planeamento em turismo ao nível local, acreditando que o planeamento em turismo ajudaria a
minimizar tais impactos.
A procura de planeamento turístico pelo sector público também foi impulsionada por parte dos poderes
públicos, ao perceberem as mudanças no mercado turístico e a necessidade das políticas
governamentais responderem aos problemas de reestruturação económica nas zonas urbanas e rurais.
O desenvolvimento do turismo tem, assim, sido usado para promover as economias rurais e urbanas.
Alguns países/regiões que, recentemente, passaram por processos de reestruturação política e
económica, (por exemplo, o caso da Estónia) desejam, também agora, desenvolver o turismo com o
objectivo de atrair investimento, promover o crescimento económico e gerar emprego (Jaakson, 1998).
Como resultado do aumento da competitividade no mercado turístico, os destinos têm procurado
planear e desenvolver os seus atractivos, infra-estruturas e serviços, com o objectivo de continuarem a
atrair os visitantes ou, pelo menos, na tentativa de extensão do seu ciclo de vida. Neste contexto,
pretende-se com o presente artigo destacar a relevância do planeamento em turismo reforçando a
importância do diagnóstico estratégico no processo de planeamento dos destinos e o seu contributo
para a sustentabilidade local. Para consubstanciar tal desiderato apresenta-se uma proposta
metodológica de diagnóstico estratégico resultante de estudos anteriormente realizados e da
metodologia aplicada no Estudo Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em Esposende (EEDTE).
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2. O Processo de Planeamento em Turismo
Segundo Hall (1992, p. 249), o planeamento “é meramente um caso agudo do problema central da
sociedade”. O que este autor quer dizer é que os problemas na sociedade contemporânea têm a
tendência para começarem a estar “inter-relacionados”, o que é inicialmente visto como um problema
em determinada campo de acção: por exemplo, o desemprego pode estar ligado com outras políticas e
outros aspectos do planeamento, tal como o ambiente (Hall, 2000). Estas questões da política e do
planeamento podem ser também descritas como meta-problemas (Ackoff, 1974).
Segundo Hall (1992, p. 299), no novo planeamento,
... o ênfase está em traçar as consequências possíveis das políticas alternativas, só então avaliá-las face aos
objectivos, no sentido de escolher o caminho desejado; e esta deve ser a ênfase, o processo deve ser repetido
continuamente, tal como o processo de monitorização deve deitar por terra as divergências entre as intenções dos
responsáveis pelo planeamento e o actual estado do sistema.

O actual paradigma do planeamento está fortemente influenciado pelos sistemas de análise, com
ênfase nos seguintes temas: objectivos, informação contínua, projecção e simulação de alternativas
futuras, avaliação, escolhas e monitorização contínua. Um exemplo deste paradigma está registado
nos passos do processo de planeamento em turismo, identificado por Anderson (1995):
1.

Identificação de temas e opções;

2.

Formular metas, objectivos e prioridades;

3.

Recolha e interpretação de dados,

4.

Preparação de planos;

5.

Esboço de programas para a implementação do plano;

6.

Avaliação dos potenciais impactos do plano e da implementação de programas;

7.

Revisão e adaptação de planos;

8.

Revisão e adaptação do plano e da implementação dos programas;

9.

Administrar a implementação dos programas, monitorização dos impactos.

Modelos semelhantes ao apresentado por Anderson foram utilizados em termos de turismo pela
Agência Governamental do Turismo do Sul da Austrália. Nos elementos identificados por esta Agência
Governamental, na abordagem sinergística ao planeamento em turismo, o modelo de planeamento
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deve ser: (1) orientado para os objectivos, (2) integrador, (3) direccionado para o mercado, (4)
direccionado para os recursos, (5) consultivo e (6) sistemático (Tourism South Australia, 1991, p. 28).
Figura 1. - Fases do processo de planeamento regional em turismo

1. Objectivos

6. Detalhes sobre a
sustentabilidade
económica e ambiental

2. Análise de
Potencialidades
7. Infra-estruturas de
suporte
3. Análise de Mercado

4. Cenários

8. Implementação

5. Consultas

9. Consultas

10. Revisão

Fonte: Adaptado de Tourism South Australia (1991, p. 29)

Os elementos identificados na Figura 1. são utilizados como forma de assegurar que o processo de
planeamento seja sistemático, destacando as necessidades dos vários stakeholders no processo de
desenvolvimento do planeamento em turismo, incorporando um conhecimento do mercado e dos
recursos base do turismo.
O processo de planeamento apresentado na Figura 2., foi utilizado na preparação dos planos regionais
de turismo da Ilha Kangaroo, da região de Clare-Burra e Victor Harbour, no Sul da Austrália (Hall,
2000). Embora o modelo tenha sido bem respeitado, particularmente no que se refere à integração da
sustentabilidade no processo de planeamento, a sua eficiência foi limitada pelo desenvolvimento a
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outros níveis, nomeadamente uma mudança de governo, que alterou as políticas definidas, deixando a
sustentabilidade para segundo plano. Através da promoção do turismo encorajou um grande aumento
de turistas na região.
Figura 2. - Processo de Planeamento da Ilha Kangaroo

Base da pesquisa
Revisão pública do
Draft

Consultas/palestras
comunidade

Seminários técnicos

Contributos no Draft
pelos municípios

Integração de um
suplemento de
desenvolvimento do
plano

Preparação do Draft
das

Revisão

políticas/estratégias
Fonte: Adaptado Tourism South Australia (1991, p. 31)

Esta situação ocorre com frequência no que diz respeito ao planeamento em turismo, conduzindo a
que se retirem algumas lições para o melhor entendimento do planeamento em turismo (Hall, 2000):
- as múltiplas escalas do planeamento em turismo, ou seja, o que ocorre a um nível, podem não ser compatível
com o outro nível. Além disso, as mudanças na política filtram, através dos vários níveis, o sistema de
planeamento;
- as implicações dos diferentes grupos de valores afectam a política e o processo de planeamento;
- os modelos e as ferramentas de planeamento não operam de forma isolada das pessoas que os vão desenvolver
e implementar.
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Assim, face à necessidade de planear (Kotler et al., 1993), à complexidade do processo de
planeamento em turismo (Hall, 2000) e às diferentes abordagens, modelos e processos, identificados
entre outros autores por Getz, 1986, 1987; Inskeep, 1991; Gunn, 1994; Hall 2000 e ilustrados pelos
exemplos aplicados ao Sul da Austrália (Hall, 2000), a fase do diagnóstico estratégico no processo de
planeamento em turismo revela-se de enorme importância.

3. O Diagnóstico Estratégico do EEDTE
Neste ponto apresenta-se o Diagnóstico Estratégico do EEDTE descrevendo as diferentes fases do
processo de diagnóstico realizado, fazendo-se referência à abordagem e à metodologia do diagnóstico
estratégico tendo por base as suas diferentes fases.
3.1. Introdução
O Diagnóstico Estratégico realizado tem por base a importância do turismo e os seus impactos no
desenvolvimento sócio-económico de uma comunidade. Assenta na compreensão de que o turismo é
um sistema complexo e que o seu desenvolvimento se deve basear numa abordagem sustentável do
turismo.
É neste enfoque que se concretiza a realização do Diagnóstico Estratégico, o qual constitui o relatório
correspondente à 1ª fase do Estudo Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em Esposende
(EEDTE). Este processo de auditoria ao Concelho de Esposende permitiu efectuar a caracterização
sócio-económica do espaço geográfico de actuação do Município, a identificação dos stakeholders que
interagem com o desenvolvimento da actividade turística, a caracterização da sua oferta e procura
turística.
Em função destes elementos foi possível traçar uma matriz SWOT do destino Esposende,
inventariando quer os pontos fortes e os pontos fracos de Esposende, quer as ameaças e as
oportunidades que se desenvolvem no seu ambiente externo.
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O Diagnóstico realizada teve por isso como objectivo a análise geral dos elementos estruturantes na
organização do território do Concelho de Esposende, no espaço e no tempo, tendo permitido uma
reflexão de um todo, de modo a contribuir para que as decisões e opções, que se venham a tomar no
âmbito do Estudo Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em Esposende (EEDTE), reflictam uma
coerência ao nível local, regional e nacional.
O Diagnóstico Estratégico realizado partiu do pressuposto de que o desenvolvimento de qualquer
estratégia ou política sectorial no domínio do Turismo, para além de exigir a participação activa dos
actores locais, dos agentes turísticos e da Câmara Municipal, exige a intervenção de serviços
desconcentrados da administração local e central e de instituições públicas de carácter supramunicipal.
3.2. Diagnóstico Estratégico
O Diagnóstico é a acção desenvolvida, por um ou mais agentes, que realizam uma auditoria a uma
situação, acontecimento ou local, notando todos os factos relevantes existentes e que permitem fazer
um juízo inicial sobre essa mesma situação, acontecimento ou local, permitindo que sobre ele se
desenvolva um trabalho prospectivo.
Elaborar um Diagnóstico de um destino turístico significa, no âmbito da elaboração de um plano
estratégico de um destino turístico, efectuar a auditoria da situação actual em que este se encontra,
caracterizando o ambiente em que este se insere e elencando as variáveis que influenciam o
desenvolvimento da actividade turística nesse espaço.
Desta forma, o processo de Diagnóstico corresponde ao alicerce de construção do plano mencionado
uma vez que o conhecimento do destino - a avaliação dos seus pontos fortes e fracos, das ameaças e
oportunidades a que se encontra sujeito – permitirá o estabelecimento de acções de empowerment da
sua competitividade e sustentabilidade.
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O Diagnóstico ao Concelho de Esposende, enquanto unidade territorial turística, foi efectuada partindo
do leque de dados recolhidos e disponibilizados por entidades oficiais relacionadas com a actividade
turística nacional e regional, por universidades públicas e privadas, por entidades com
responsabilidades na qualificação dos recursos humanos do sector, por agentes intervenientes no
mercado turístico de Esposende e da Região de Turismo do Alto Minho ou, ainda, disponibilizados por
curiosos ou amantes da região em causa.

3.3. Abordagem ao Diagnóstico Estratégico
A elaboração desta 1ª fase do processo de Planeamento Estratégico, designada como já se referiu por
Diagnóstico Estratégico, adopta uma estrutura metodológica consonante com as orientações
estratégicas e meios de intervenção específicas da competitividade e sustentabilidade de destinos
turísticos, visando a criação de um plano orientador e dinamizador do turismo de Esposende.
Com base neste pressuposto, utilizou-se como suporte e guia metodológico do trabalho o Modelo de
Competitividade e Sustentabilidade de Destinos de Richie & Crouch, internacionalmente aceite, e que
se apresenta na Figura 3.
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Figura 3. - Modelo de Competitividade e Sustentabilidade dos Destinos

Fonte: Ritchie & Crouch (2003)

Os recursos (naturais, culturais, histórico-patrimoniais, económicos, educativos e institucionais)
constituem a principal componente da oferta, que através da sua atractividade estimulam a procura no
mercado; porém, para que estes recursos possam constituir um produto turístico, terá de existir um
conjunto de infra-estruturas básicas e específicas de suporte à actividade turística. Acresce que, para
que o produto turístico assuma um nível de qualidade e sustentabilidade aceitável, será necessária a
integração e qualificação das diferentes componentes da oferta turística.
3.4. Metodologia e Fases do Diagnóstico Estratégico
Pretendeu-se com este estudo fazer um diagnóstico estratégico analisando as principais tendências no
contexto envolvente do Município de Esposende, de modo a avaliar os seus impactos futuros e
identificar oportunidades, que permitam um desenvolvimento integrado do turismo de todo o Concelho.
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O objectivo global do estudo desenvolvido nesta fase consistiu na: elaboração de um Diagnóstico
Estratégico ao Concelho de Esposende, de modo a desenvolver futuramente um plano estratégico, que
aponte acções estratégicas de desenvolvimento do turismo do território em apreço, numa perspectiva
de melhoria da qualidade de vida e num quadro de sustentabilidade ambiental, económica e social.
A operacionalização deste objectivo central de pesquisa resulta da necessidade de potenciar o
desenvolvimento do Concelho de Esposende pressupondo que a actividade turística é de natureza
predominantemente privada. Neste sentido, foram definidos os seguintes objectivos gerais:
1. Caracterização da Procura Turística actual da região, a um nível global e do ponto de
vista do perfil do turista.
2. Análise da concorrência e identificação de produtos concorrentes e de produtos
complementares, através da auscultação de actores locais e da consulta de acervo documental
sobre a região.
3. Identificação dos actores fundamentais e dos seus interesses.
4. Levantamento das potencialidades e das debilidades do turismo na região.
5. Detecção de novas oportunidades de mercado para a região na sua actual configuração
de oferta, contemplando a realidade resultante do desenvolvimento de novos investimentos.
Os trabalhos desenvolvidos orientaram-se pelos princípios metodológicos que de seguida se
explicitam:
- Exploração adequada das fontes de informação disponíveis: dados estatísticos, plano
director municipal, referências bibliográficas pertinentes, documentação promocional
institucional, brochuras promocionais de operadores, websites, instrumentos de planeamento
recentes da Região e documentação cartográfica de apoio.
- Privilegiar o contacto directo com os responsáveis da Câmara Municipal de Esposende e
com vários agentes do Concelho, promovendo um conjunto de reuniões conducentes à recolha
de informação e à validação das recomendações propostas.
- Inquirir o mercado turístico actual e o potencial da Região, através da aplicação de inquéritos
directos aos turistas e visitantes da região.
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Pretendeu-se recolher um conjunto de informações para analisar a procura, a oferta e a concorrência.
Paralelamente, identificaram-se as principais tendências que podem afectar o desenvolvimento do
turismo da região. Este conjunto de acções deu origem à informação sobre o perfil dos turistas e à
perspectiva dos actores locais, necessários para o desenvolvimento de propostas tendentes à definição
do plano estratégico.
Neste sentido, o diagnóstico estratégico, permitiu:
- Fazer um levantamento da procura, das infra-estruturas e das atractividades do Concelho.
- Identificar os produtos turísticos passíveis de serem oferecidos pelo destino.
- Fornecer pistas para organizar a oferta turística (infra-estruturas, atractividades, produtos e
serviços).
O trabalho foi desenvolvido entre Janeiro de 2006 e Julho de 2007 de acordo com as fases que se
apresentam na Figura 4.
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Figura 4. - Fases do Diagnóstico Estratégico
Visita ao Concelho e Entrevistas

Janeiro a Fevereiro 2006

Desenvolvimento de questionários e pré-teste

Março 2006

Aplicação dos questionários Época Baixa

Março a Maio 2006

Produção relatório intercalar

Junho a Julho 2006

Aplicação dos questionários Época Alta

Junho a Setembro 2006

Entrevistas a decisores e Presidentes Juntas

Dezembro 2006 a Abril 2007

Análise Dados e 2º relatório intercalar

Fevereiro a Maio 2007

Grupos de Discussão

Junho 2007

Relatório do Diagnóstico Estratégico

Maio a Julho 2007

Fonte: Ferreira (2007) (Adaptado de Diagnóstico Estratégico do EEDTE)

A metodologia de diagnóstico estratégico apresentada compreendeu nove fases (ver Figura 4.), que de
seguida se identificam: (1) visita ao Concelho e realização de entrevistas, (2) desenvolvimento de
questionários a visitantes e a residentes e respectivo pré-teste, (3) aplicação dos questionários em
época baixa, (4) produção de relatório intercalar, (5) aplicação dos questionários em época alta, (6)
entrevistas aos stakeholders, (7) análise dos dados e produção do 2º relatório intercalar, (8) realização
de grupos de discussão, e (9) produção do relatório do Diagnóstico Estratégico.
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Realizaram-se várias visitas ao Concelho com o objectivo de melhor ficar a conhecer o território, as
suas gentes e os seus espaços, o seu património, a sua cultura e beleza natural e poder in locco,
experienciar a actual situação do desenvolvimento do turismo no Concelho de Esposende.
Para um melhor conhecimento do turismo no Concelho de Esposende: história, evolução e
desenvolvimento futuro, foi identificado um conjunto de personalidades locais, objecto de entrevista,
que pelo seu perfil e pelo seu conhecimento e experiência contribuíram para um melhor conhecimento
da realidade turística do Concelho de Esposende.
Na caracterização do Concelho de Esposende foi efectuada uma apresentação da Região envolvente
de Esposende e dos dados relativos ao Concelho em geral e a cada uma das 15 Freguesias que o
constituem. Foi, também, realizada uma caracterização e análise da oferta turística do Concelho de
Esposende e dos Municípios da área envolvente
Nesta fase realizou-se, ainda, uma análise PEST-A1 ao Concelho de Esposende fazendo referência a
uma breve abordagem teórica da análise PEST-A e aos resultados obtidos quanto ao Concelho de
Esposende, com base na análise das entrevistas realizadas aos stakeholders.
Paralelamente e tendo por base os conhecimentos adquiridos sobre a realidade do desenvolvimento do
turismo em Esposende, fruto das visitas ao Concelho, das entrevistas aos notáveis e da consulta de
dados secundários procedeu-se à elaboração dos questionários a aplicar aos visitantes, tendo
aproveitado o evento Março com Sabores de Mar, para realizar o pré-teste. Na mesma data foram
também lançados os questionários aos residentes, tendo-se realizado o pré-teste em igual período.
Do ponto de vista metodológico foram definidas, para a aplicação de questionários, duas épocas:
época baixa (Março a Maio de 2006) e época alta (Junho a Setembro de 2006). No final da época baixa
1

A análise PEST-A, tem como principal objectivo, examinar o impacto que cada um dos factores: político, económico,

social, tecnológico e ambiental tem no ambiente negocial externo e a interacção existente entre eles (Johnson e Scholes,
1997).
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foi produzido um relatório intercalar, que permitiu afinar alguns aspectos, tais como: os questionários a
aplicar na época alta e as entrevistas com os actores locais, nomeadamente com as Juntas de
Freguesia e Decisores Locais. No final da aplicação dos questionários da época alta e da realização
das entrevistas, também, foi produzido um segundo relatório intercalar.
O relatório intercalar relativo à época baixa foi apresentado a vários decisores locais, nomeadamente
ao poder local: presidência, vereação, assembleia municipal e outras entidades locais com
responsabilidades no turismo: região de turismo e associações locais, tendo sido respectivamente
validado, permitindo passar às fases seguintes do diagnóstico estratégico.
A fase seguinte consistiu na aplicação de questionários aos visitantes e aos residentes na época alta
(Junho a Setembro). Estes, como referido anteriormente, com alguns aspectos melhorados em função
da experiência e dos resultados da época baixa.
Na continuação do diagnóstico estratégico realizou-se uma análise da procura turística do Concelho de
Esposende, tendo como base os resultados obtidos nos inquéritos efectuados, na época baixa e na
época alta, aos visitantes do Concelho de Esposende.
O instrumento de recolha de dados utilizados permitiu obter informação sobre: motivos da viagem a
Esposende, alojamento, satisfação com a estada, perfil sócio-demográfico, mercados emissores, tipo
de visitante, actividades praticadas, forma de chegada a Esposende, taxa de repetição da visita,
organização da viagem, consumo e conhecimento do destino. Além da análise global, efectuou-se
também o cruzamento da informação obtida com a época de visita e com o tipo de visitante (turista ou
excursionista). Os resultados que constam no relatório final do diagnóstico estratégico referem-se a
uma amostra de 429 visitantes, dos quais 127 visitaram Esposende na época baixa e 302 na época
alta.
O envolvimento das populações locais na definição dos modelos de desenvolvimento turístico da sua
região tem sido considerado com um factor crítico de sucesso, para que estes se revejam no Plano
Estratégico contribuindo activamente para a sua implementação. Deste modo neste estudo avaliou-se
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a percepção dos residentes relativamente à forma como se deve desenvolver o destino turístico
Esposende. Esta avaliação foi efectuada através de uma sondagem por aplicação de um questionário,
numa amostra de 328 residentes. Este instrumento de recolha de dados permitiu obter informação
sobre a percepção dos residentes no Concelho relativamente a: motivos da viagem a Esposende,
atitudes em relação aos visitantes, promoção do turismo, importância de diferentes produtos turísticos,
actividades e perfil sócio-demográfico.
Como se referiu anteriormente para analisar a procura turística e obter a percepção dos residentes
sobre o turismo do Concelho, efectuaram-se sondagens com um questionário aplicados aos visitantes
e residentes, que além das questões fechadas continha também algumas questões abertas e que
pretendiam obter informação sobre: actividades/atractivos a desenvolver para atrair mais turistas, o que
torna o Concelho de Esposende conhecido, a imagem que o Concelho deve transmitir, o que os
visitantes não encontraram e gostariam de encontrar numa futura visita, os locais a recomendar e o
que deve ser alterado no Concelho, para aumentar a qualidade da experiência turística. Tendo em
atenção que os dados obtidos são frases e que, portanto, a informação é qualitativa, os dados obtidos
foram analisados utilizando uma análise de conteúdo2. Esta técnica foi também a utilizada na análise
às entrevistas realizadas aos actores locais.
Como estratégia de envolvimento dos stakeholders efectuaram-se também entrevistas em
profundidade a um conjunto de personalidades de Esposende (notáveis e outros actores locais), bem
como aos Presidentes das Juntas de Freguesia. Os dados obtidos foram tratados com uma análise de
conteúdo, tendo-se Identificado os aspectos positivos e negativos apontados pelos inquiridos, bem
como as propostas de projectos identificados por estes stakeholders.
Tendo por base todo o estudo diagnóstico realizado até a esta fase, foi produzido um 2º relatório
intercalar contendo a seguinte informação: (1) dados da análise da procura turística do Concelho de
2

A análise de conteúdo consiste na contagem das frequências, sequências ou localização de palavras ou frases. Este método

de análise compreende técnicas que vão permitir reduzir o conteúdo dos textos em estudo numa matriz de unidade/variável e
analisá-la quantitativamente (Denzin e Lincoln, 2000).
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Esposende, tendo como base os resultados obtidos nos inquéritos efectuados, na época baixa e na
época alta, aos visitantes do Concelho de Esposende; (2) informação sobre a percepção dos
residentes relativamente à forma como se deve desenvolver o destino turístico Esposende; (3) dados
sobre a análise de conteúdo das questões abertas para se saber as Opiniões dos Residentes e dos
Visitantes; bem como (4) os dados sobre a análise de conteúdo das questões colocadas quando da
realização de entrevistas em profundidade a um conjunto de personalidades de Esposende e aos
Presidentes das Juntas de Freguesia; (5) apresentação da análise das potencialidades e debilidades
do destino, tendo-se realizado para o efeito uma análise SWOT3; (6) apresentam-se, ainda algumas
das recomendações definidas a partir dos resultados apresentados ao longo do estudo realizado e que
constituem a primeira proposta de linhas estratégicas genéricas a desenvolver posteriormente no Plano
Estratégico. O 2º relatório intercalar foi, à semelhança do primeiro, apresentado a vários decisores
locais.
Com o objectivo de analisar e validar a informação recolhida junto de visitantes e residentes, bem como
as recomendações que este diagnóstico estratégico aponta, efectuaram-se dois grupos de discussão
com actores locais, personalidades públicas e privadas de Esposende e representantes do sector do
turismo. Desenvolveu-se uma discussão centrada numa perspectiva de planeamento estratégico
(gestão e marketing: mercado, promoção e divulgação), de qualificação da oferta e
desenvolvimento/inovação de produtos e de identificação das dificuldades/potencialidades e da sua
operacionalização através de projectos a desenvolver em Esposende. Destes grupos de discussão
emergiram um conjunto de recomendações suportadas nos seguintes aspectos: projectos e parcerias a
implementar e os produtos estratégicos a desenvolver em Esposende.
Com as conclusões foi, posteriormente realizado o relatório final do Diagnóstico Estratégico contendo
os pressupostos para a concretização do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do
Destino. Tais pressupostos, devem ser orientadores da linha estratégica a implementar, uma vez que
3

SWOT é a sigla utilizada para identificar as forças (strengths) e fraquezas (weaknesses) referentes ao ambiente interno de

determinada organização, e as oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) que correspondem ao ambiente externo, que
essa mesma organização enfrenta (Pearce e Robinson, 1997).
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só em função destes se conseguirá formular a melhor resposta aos constantes desafios colocados ao
desenvolvimento da actividade turística num determinado destino. Desta forma espera-se poder
potenciar os recursos endógenos da região aproveitando as oportunidades que se lhe colocam num
contexto de evolução da actividade turística e das próprias necessidades do turista que a visita, criando
condições e parcerias que levem à respectiva consolidação como destino turístico – diferenciado e
sustentado.
4. Proposta de Metodologia de Diagnóstico Estratégico
Neste ponto apresenta-se uma proposta de metodologia de diagnóstico estratégico resultante de
estudos anteriormente realizados e da metodologia aplicada no Estudo Estratégico de
Desenvolvimento do Turismo em Esposende (EEDTE).
4.1. Enquadramento
Pearce (1995) realça que uma análise e avaliação das duas principais componentes, incluindo os
recursos do destino (atractivos, alojamento, transportes e infra-estruturas), e o mercado existente e
potencial (estatísticas sobre as visitas, satisfação dos turistas e fontes de informação e avaliação) são
procedimentos comuns em processos de planeamento em turismo. Mill (1990) também explica que o
planeamento em turismo tende a possuir certos componentes e que o potencial que a comunidade
local possui em atrair, manter e satisfazer os turistas deveria ser identificado e avaliado. Essa avaliação
poderia começar com a determinação de alargar o turismo existente, enquanto se identificavam
(outras) áreas de turismo e recursos e a sua qualidade. Estes recursos poderiam incluir recursos
resultantes da intervenção humana, recursos naturais, infra-estruturas e transportes.
Tendo por base as referências destes dois autores, pode-se identificar a relevância que a análise
diagnóstico tem num processo de planeamento em turismo. Hall (2000) refere que uma análise
estratégica combina três tipos diferentes de análises: (1) análise da envolvente, análise de recursos e
análise de interesses dos stakeholders. Neste contexto, Hall e McArthur (1998) referem que a análise
dos stakeholders é, porventura, um modo mais sofisticado de identificar o conjunto de interesses no
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caso particular do planeamento em turismo e as suas capacidades para afectar as acções e o processo
de planeamento. Richardson e Richardson (1989, pág. 58) observam: se efectivamente
desempenhada, a análise estratégica pode gerar enormes conhecimentos (...), o que faz grande
sentido num contexto de antecipação do futuro.
4.2. Benchmarking Internacional
Neste ponto pretende-se identificar os destinos internacionais com boas práticas ao nível do
planeamento estratégico em turismo, permitindo que as suas experiências em termos de modelos de
planeamento estratégico de destinos turísticos, nomeadamente no contexto da fase do diagnóstico
estratégico, ajudem a constituir bases mais sólidas de suporte ao contributos da presente proposta de
metodologia de diagnóstico estratégico. Assim, apresenta-se na Tabela 1., o conjunto de destinos
internacionais objecto de investigação.
Tabela 1. – Projectos Nacionais e Internacionais (Benchmarking)
•

Australia’s North West - Destination Development Strategy 2007 – 2017, Australia

•

Australia’s South West - Destination Development Strategy 2007 – 2017, Australia

•

Estratégia de Desenvolvimento Turístico do Estado da Bahia 2003-2020, Brasil

•

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável na Africa do Sul, 2006-2015

•

Estratégias de desenvolvimento do turismo e o plano de execução (2003- 2010), Chipre

•

Experience Perth - Destination Development Strategy 2007 – 2017, Australia

•

New Zealand Tourism Strategy 2015, New Zealand

•

Plano de Desenvolvimento Turístico 2007-2020, Panamá

•

Plano de Longo Prazo Nova Scotia 2012, Nova Scotia

•

Plano Estratégico de Turismo do Hawai, 2005 – 2015, Hawai

•

Plano Estratégico de Turismo em Malta, 2007-2011, Malta

•

Plano Estratégico do Turismo de Montana, 2008-2012, Montana
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•

Plano Nacional de Desenvolvimento de Turismo, 2007-2012, México

•

Plano Visão 2010, Marrocos

Fonte: Adaptado de Ferreira (2008)

Todos estes destinos estudados e apresentados pretendem contribuir para um melhor conhecimento
do que melhor se fazer ao nível nacional e internacional em planeamento estratégico em turismo,
contribuindo, assim, para que as actuais e futuras investigações em turismo possam desenvolver de
forma sustentada e competitiva os destinos turísticos.
4.3. Proposta de Metodologia: fases do processo de diagnóstico estratégico
A proposta de metodologia de diagnóstico estratégico que se apresenta resulta de investigação
anteriormente realizada: o Plano de Desenvolvimento do Turismo do México, México; o Plano de
Desenvolvimento Turístico Integrado do Estado do Espírito Santo, Brasil; o Plano de Desenvolvimento
Turístico da Região do Alentejo, Portugal; o Planeamento do Turismo na Ilha Kangaroo da região de
Clare-Burra e Victor Harbour no Sul da Austrália, Austrália; o Plano Integrado do Turismo 2002, Nova
Escócia, Canadá; o Michigan Upper Peninsula, EUA; o Montana Tourism and Recreation Strategic Plan
2003-2007, Canadá e o Plano Alicante 2020, Espanha (Ferreira, 2004).
Esta proposta de metodologia de diagnóstico estratégico conta, ainda, com os contributos de estudos
realizados: o Estudo de Diagnóstico Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo na Albufeira de
Castelo do Bode; o Planeamento Estratégico em Turismo – O Caso da Albufeira de Castelo do Bode; o
Planeamento Estratégico em Turismo: Planos de Desenvolvimento do Turismo em Regiões de
Turismo; e metodologia aplicada no Estudo Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em
Esposende. A suportar a metodologia proposta encontra-se também a investigação em termos de
Benchmarking realizada ao nível dos modelos de planeamento estratégico de destinos turísticos num
conjunto significativo de destinos (Ferreira, 2008).
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De acordo com Hall (2000), o processo identifica as componentes chave do planeamento e, neste
contexto, encontram-se esquematizadas na Figura 5., as etapas e as fases da proposta de metodologia
de diagnóstico estratégico para um destino turístico.
A proposta de metodologia de diagnóstico estratégico que se apresenta encontra-se estruturada nas
seguintes etapas: (1) a análise da envolvente, (2) a análise PEST-A, (3) a análise da procura e (4) a
análise dos stakeholders. A etapa seguinte é constituída pela (5) análise SWOT, cujas recomendações
emergem da análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Por último surgem as etapas
correspondentes aos (6) grupos de discussão que apresenta as conclusões e o feedback, dando
origem à produção do relatório final do diagnóstico estratégico. Cada uma destas etapas é constituída
por um conjunto de fases e que se apresentam nos parágrafos seguintes.
Figura 5. - Proposta de Metodologia de Diagnóstico Estratégico

Análise da Envolvente

Análise PEST-A

Análise Stakeholders

11.Quest. Vistantes
1.Visitas ao Território

Análise da Procura
12. Quest. Residentes

2.Entrevistas

6. Motivações

13.Entrevistas aos
Stakeholders
Análise SWOT

7. Perfil do Visitante
3. Caracterização da
Envolvente

14.Recomendações
8. Mercados
Grupos de Discussão

4.Caracterização da
Oferta

5. Análise de Dados
Secundários

9. Produtos

15. Feedback

10. Repetição e
Recomendação

16. Conclusões
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Como se pode verificar da análise da Figura 5., o processo apresenta 16 fases, correspondendo as
fases 1 a 5 à análise da envolvente. O momento seguinte encontram-se associada à análise PEST-A e
as fases 6 a 10 pertencem à parte da análise da procura. As fases 11 a 13, fazem parte da análise dos
stakeholders. A fase seguinte correspondem à análise SWOT apresentando as recomendações (14)
que emergem da análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. As fases 15 e 16 dizem
respeito aos grupos de discussão que apresenta as conclusões e o feedback, dando origem à
produção do relatório final do diagnóstico estratégico.
Nos parágrafos seguintes explica-se cada uma das diferentes fases da proposta de metodologia de
diagnóstico estratégico para um destino turístico.
Na etapa da análise da envolvente encontra-se a fase (1) Visitas ao Território: neste ponto devem
realizar-se análises e pesquisas, com incidência no estudo da zona em apreço, nos recursos e seu
desenvolvimento, e identificar os principais actores, pois como refere Hall (2000) uma das primeiras
tarefas num processo de planeamento estratégico é a identificação dos stakeholders que estão
envolvidos no processo. Na continuação do processo passa-se à fase seguinte, as entrevistas.
(2) Entrevistas: conhecidos os stakeholders, é importante, conhecer a sua opinião sobre: o passado, o
presente e o futuro do turismo, nomeadamente quanto ao potencial turístico do destino/região, como
deve ser realizado o seu desenvolvimento, por que tipos de turismo deve ser suportado e que tipo de
atractivos que se utilizam, quais são mais experienciados e qual o papel dos actores locais.
(3) Caracterização da envolvente: nesta fase é importante ficar a conhecer a envolvente do destino,
nomeadamente, quais são os destinos da área envolvente com que se está a competir. O estudo e o
conhecimento da sua envolvente têm-se revelado, para os destinos turísticos, um factor determinante
da sua competitividade. Vários são os destinos que testemunharam um declínio no número de visitas,
como resultado de alterações nos padrões da procura, bem como num aumento na concorrência por
parte de outros destinos mais populares, assim é importante estudarem-se aspectos da envolvente do
destino associados ao conhecimento dos fluxos turísticos e aos impactos no turismo do destino
(Ferreira, 2004).
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(4) Caracterização da oferta: nesta fase do diagnóstico estratégico importa analisar e caracterizar a
oferta turística do destino em apreço. Neste contexto é importante conhecer-se a oferta de alojamento
e da restauração, a animação turística, os recursos e atractivos, bem como o conjunto de actividades
associadas à indústria do turismo.
Na etapa seguinte a metodologia propõe a realização de uma análise PEST-A, com o objectivo de se
ficar a conhecer as variáveis da macro-envolvente do destino e de que forma estas influenciam a sua
competitividade e sustentabilidade.
A análise da procura constitui a etapa seguinte da metodologia. Neste contexto sugere-se a recolha de
dados primários através da aplicação de questionários aos visitantes para se obter informação sobre:
(6) motivações, (7) perfil do visitante, (8) mercados, (9) produtos (10) e taxa de repetição e
recomendação da visita ao destino.
Para além desta análise sugere-se que seja efectuado também o cruzamento da informação obtida
com a época de visita (época baixa e época alta) e com o tipo de visitante (turista ou excursionista).
A análise dos Stakeholders é a etapa seguinte proposta pela metodologia. Neste contexto, Hall e
McArthur (1998) referem que a análise dos stakeholders é, porventura, no caso particular do
planeamento em turismo, um modo mais sofisticado de identificar o conjunto de interesses e as suas
capacidades e de afectar as acções e o processo de planeamento. Assim, sugere-se nesta etapa a
realização de três fases: (11) aplicação de questionários aos residentes, (12) aplicação de
questionários aos visitantes e (13) realização de entrevistas aos Stakeholders. Para a realização das
fases (11) e (12) sugere-se a realização de uma sondagem por aplicação de um questionário. Este
instrumento de recolha de dados permitirá obter informação sobre a percepção dos visitantes e
residentes relativamente ao desenvolvimento do turismo no destino. Na fase (13) Entrevistas a
metodologia sugere que sejam realizadas entrevistas em profundidade aos actores locais como
estratégia de envolvimento dos stakeholders. Neste contexto, recomenda-se ter por base a informação
recolhida na etapa de identificação dos stakeholders e seleccionar um conjunto de destacadas
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personalidades, de entidades publicas e privadas e os representantes do poder local. Tendo por base o
conhecimento que emergiu das duas fases anteriores, após o tratamento e a análise dos dados, a
metodologia proposta sugere que se estruture uma entrevista com o objectivo de auscultar e validar os
aspectos centrais que serão objecto de apresentação na análise SWOT.
A análise SWOT é mais uma das etapas que a metodologia apresenta. Assim, nesta etapa, e tendo por
base os resultados dos estudos realizados nas etapas e fases anteriores, apresentam-se as
oportunidades e ameaças, bem como, as forças e as fraquezas identificadas pelos inquiridos em todo o
processo de diagnóstico estratégico. Desta análise emergem as recomendações (14), que são
transcritas para o relatório intercalar, sendo realizada, posteriormente, a sua entrega e apresentação
aos stakeholders. Esta fase pode ser elaborada, tendo por base a produção de um draft.
Com o objectivo de efectivamente implicar os stakeholders em todo o processo de planeamento
estratégico, a metodologia recomenda a realização de reuniões, constituindo-se para o efeito, grupos
de discussão, representativos dos stakeholders. Esta última etapa do diagnóstico estratégico
compreende duas fases: (15) feedback e (16) conclusões. Assim, no âmbito dos grupos de discussão e
no contexto do feedback pretende-se que os stakeholders expressem a sua opinião face às
recomendações apresentadas e a outros aspectos colocados à discussão, nomeadamente projectos
futuros que venham a suportar o desenvolvimento do turismo no destino. Após esta fase de opiniões,
validações e contributos dos stakeholders, procede-se à elaboração das conclusões que
conjuntamente com toda a informação produzida dão origem à elaboração do relatório final do
diagnóstico estratégico. Nesta fase, recomenda-se, também, uma apresentação pública do documento.
4.3. Limitações da Metodologia
Neste ponto apresentam-se alguns aspectos que podem ser entendidos como limitações ao uso da
metodologia de diagnóstico estratégico proposta. Assim, as limitações encontradas resultam: (1) da
profundidade do estudo associados às várias etapas da metodologia; (2) do tempo necessário para a
realização do estudo; (3) da disponibilidade de recursos: humanos, técnicos e financeiros; (4) dos
diferentes e conflituantes interesses dos stakeholders; (4) do constante ambiente de mudança na
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envolvente do destino; (5) da vontade política na identificação das vantagens de aplicação de modelos
ao planeamento estratégico de destinos turísticos; (6) da existência de fortes barreiras à
implementação e (7) da incipiente motivação dos stakeholders à participação.
4.4. Recomendações para o uso da Metodologia
Hall (2000) refere que, ao nível local/destino, os elementos do processo de planeamento estratégico
podem ser aplicados de forma a alcançar um plano passível de ser gerido, de forma atempada e com
eficiência de custos. Neste sentido e numa abordagem de cooperação, a atenção está direccionada
para o desenvolvimento de um planeamento com os stakeholders em vez de um planeamento para os
stakeholders, realçando a importância do seu envolvimento em todo o processo de planeamento
estratégico, a começar na parte de diagnóstico estratégico.
A adopção desta parte num processo de planeamento apresenta-se importante e relevante na medida
em que as análises nela realizadas são determinantes para o desenvolvimento das partes seguintes,
nomeadamente para a definição do Plano Estratégico e para o seu desenvolvimento do processo,
permitindo construir o modelo de planeamento estratégico de destinos turísticos e responder à questão
qual é a situação actual?, colocada nesta primeira parte de um processo de planeamento estratégico
de destinos turísticos.
A reforçar a importância do diagnóstico estratégico, refere-se, como exemplo, o Plano Alicante 2020,
que teve por base a realização de uma análise qualitativa e quantitativa, que identificou os elementos
essenciais de análise e foi com base nesses elementos que foram identificados os objectivos do Plano.
Também, no plano do Michigan Upper Península, aparece a referência, no diagnóstico estratégico, à
realização de pesquisa: mercados; decisores; características físicas. Neste contexto, surge, ainda, o
Plano de Desenvolvimento do Turismo no Alentejo que refere a análise diagnóstico na fase 2 do seu
processo de planeamento (Ferreira, 2004).
CONCLUSÃO
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O presente artigo apresenta uma proposta metodológica de diagnóstico estratégico para um destino
turístico resultante de investigação e estudos anteriormente realizados e da metodologia de diagnóstico
estratégico aplicada no Estudo Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em Esposende (EEDTE),
pretendendo-se, desta forma, contribuir para a investigação aplicada em turismo.
Neste contexto, apresentam-se os aspectos centrais que resultaram do desenvolvimento do trabalho
de investigação e que foi objecto de apresentação no presente artigo:
•

A importância do planeamento em turismo e o seu papel na sustentabilidade local, através da
aplicação de processos de diagnóstico estratégico;

•

A existência de condições internas favoráveis ao turismo potenciando a aplicação de modelos
de planeamento estratégico aos destinos turísticos;

•

A valia estratégica da realização do EEDTE de que deriva a presente investigação;

•

A proposta de metodologia de diagnóstico estratégico que assenta nas seguintes etapas: (1) a
análise da envolvente, (2) a análise PEST-A, (3) a análise da procura e (4) a análise dos
stakeholders, (5) análise SWOT, e (6) grupos de discussão. Cada uma destas etapas é
constituída por um conjunto de fases, que foram objecto de descrição no ponto 4.3. deste
artigo.

•

Os contributos do turismo, pela valorização dos recursos locais, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável e para a criação de riqueza local, garantindo a melhoria da
qualidade de vida das populações e a sua sustentabilidade a longo prazo.

Como conclusão do presente artigo refere-se a importância deste estudo de investigação aplicada, que
para além de contribuir para um melhor conhecimento do planeamento estratégico em turismo
conjugada com uma proposta inovadora de diagnóstico estratégico, permitirá gerar ganhos nos
destinos, através do desenvolvimento local e da garantia da sua sustentabilidade.
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Resumen
El análisis de los factores que repercuten en la eficiencia en la utilización de la fuerza de trabajo en la
provisión de los servicios hoteleros es un punto clave en el análisis de la gestión de los
establecimientos. Con este fin esta investigación propone la estimación de una función de producción
para una muestra de establecimientos que permita señalar los principales determinantes de la
productividad del trabajo, empleando para ello datos combinados de empresas y trabajadores.
Mediante este análisis se pretende comprobar hasta que punto las diferencias observables en la
productividad del trabajo pueden estar afectadas, además de las propias características de los
establecimientos, por las características específicas de los trabajadores y del puesto que ocupan. En
este sentido puede afirmarse que el componente del capital humano de los trabajadores que repercute
positivamente en su productividad es la experiencia laboral en la empresa, no así el nivel de estudios
reglados que posee. Incluso, se ha comprobado que el aumento en el nivel de educación formal de los
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trabajadores puede tener consecuencias negativas para la competitividad de los establecimientos si el
nivel de estudios del trabajador no se adecua a los requerimientos del puesto que ocupa.
1. Introducción
Uno de los cambios más importantes que ha experimentado la economía española en los últimos 20
años ha sido el intenso y rápido aumento de los niveles educativos de los trabajadores y el
consecuente cambio en la composición de la oferta de trabajo (Alba-Ramírez y Blázquez, 2003). En el
caso de la hostelería en Andalucía, estimaciones realizadas con datos de la EPA indican que si en
1987 los años medios de estudio de los trabajadores ocupados eran 5,5 años, en 2007 se estiman en
8,9 años, lo cual representa un incremento medio en este componente del capital humano de los
trabajadores del 61,8% sobre el nivel en 1987. Este aumento de los niveles educativos de la población
ocupada, similar al estimado para España, ha sido el resultado de la expansión de la educación
universitaria y, especialmente, del aumento de la demanda de educación por parte de las mujeres.
Concretamente, en 1987 los años medios de estudio de las mujeres ocupadas en la hostelería en
Andalucía se estiman en 4,6; este nivel ha crecido hasta situarse en 8,7 años en 2007, lo cual
representa un aumento de 4,1 en los años medios de escolarización de este colectivo, por encima del
aumento registrado en los varones, que se estima en 3,4 años. Así pues, al aumentar el promedio de
años de estudio de los trabajadores ocupados, el mercado de trabajo de la hostelería ha mostrado
capacidad para beneficiar a las empresas del proceso de ampliación de la demanda de educación por
parte de la población en general, y en particular de las mujeres. Ahora bien, en la medida que la
dotación de capital humano de los trabajadores se constituye por componentes adicionales a la
educación formal que poseen, la incorporación al empleo de trabajadores con mayores niveles
educativos ha podido ser fuente de desajustes en el caso de que los trabajadores perciban que ocupan
puestos de trabajo que requieren un contenido de cualificaciones distinto al que poseen.
Según la Teoría del Capital Humano (Arrow, 1962), la educación, la experiencia y la formación en el
puesto de trabajo permiten al individuo desarrollar sus habilidades y conocimientos haciéndole más
productivo, pero siempre que pueda utilizar plenamente la formación y las habilidades que posee en el
puesto de trabajo que ocupa. No obstante, existen estudios empíricos que han demostrado que, en
determinadas circunstancias, los trabajadores mejor formados no son más productivos que otros
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menos formados. La literatura muestra que el desajuste educativo del trabajador (que los trabajadores
posean un nivel de estudios distinto al que consideran adecuado para el puesto de trabajo que ocupan)
puede tener consecuencias productivas en las empresas, tal como señalan Kokko y Guerrier (1994),
Purcell y Quinn (1996) y Cho et al. (2006) para las empresas hoteleras.
Por un lado, la productividad del trabajador puede estar limitada si éste percibe que la formación que
posee es inferior a la que requiere el puesto, incluso si el individuo posee la motivación suficiente para
desarrollar las tareas propias del puesto que ocupa (Vroom, 1964; Rumberger, 1981). Por su parte, si el
trabajador percibe que está sobreeducado en el puesto, esta situación puede afectar a su grado de
satisfacción en el puesto trabajo (Berg, 1970; Kallenberg y Sorensen, 1973; Quinn y Mandilovitch,
1975) y los niveles de absentismo laboral (Sheppard y Herrick, 1972; Srivastva et al., 1977); disminuir
su salud laboral (Caplan et al., 1980) y la productividad y esfuerzo del trabajador (Bisconti y Lewis,
1977; Denison, 1979; Tsang, 1987). En última instancia, el “exceso” de formación del trabajador
supone un coste para la empresa, además de para el propio trabajador (Duncan y Hoffman, 1981;
Hartog y Oosterbeek, 1988; Rumberger, 1987; Karatepe et al. 2003).
En este sentido, la evidencia disponible para España (Marchante, Ortega y Pagán 2007) indica que
aproximadamente el 50% de los trabajadores en la hostelería en Andalucía presentan este tipo de
desajuste en los puestos que ocupan, aunque, con datos para el periodo 2005-2007, la proporción de
ocupados con estudios universitarios (alrededor del 8%) es significativamente inferior a la media de la
economía (23%). Aunque se ha comprobado que el desajuste educativo es un factor determinante de
los salarios que reciben los trabajadores (Marchante, Ortega y Pagán, 2005), no se dispone sin
embargo de evidencia que permita determinar en qué medida el desajuste educativo de los
trabajadores puede estar afectando a la productividad del trabajo en las empresas del sector. Teniendo
en cuenta que el factor trabajo está presente en hostelería en casi todos los esfuerzos por ampliar el
servicio, el análisis de los factores que repercuten en la eficiencia en el empleo de este factor es un
punto clave en el análisis de la gestión de los establecimientos hoteleros (Ball, Johnson y Slattery,
1986).

1881

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

Resulta de interés en consecuencia analizar hasta que punto las diferencias observables en la
productividad del trabajo pueden estar afectadas, además de las propias características de los
establecimientos, por las características específicas de los trabajadores y del puesto que ocupan. Así
pues, el principal objetivo de esta investigación consiste en la estimación de una función de producción
para la industria hotelera a nivel de establecimiento que permita señalar los principales determinantes
de la productividad del trabajo, empleando para ello datos combinados de empresas y trabajadores.
Este estudio permitirá contrastar empíricamente la validez de la hipótesis que establece que los
trabajadores que poseen un nivel educativo distinto al que consideran adecuado al puesto de trabajo
de trabajo que ocupan son menos productivos que aquellos que se consideran adecuadamente
educados. Asimismo, se podrá dar respuesta a una cuestión fundamental propuesta por la Teoría del
Capital Humano: ¿son los establecimientos con trabajadores con mayor nivel educativo más
productivos, o bien la productividad de las empresas está más directamente relacionada con la
acumulación de otros componentes adicionales del capital humano de los trabajadores? Dar respuesta
a estas cuestiones permitirá profundizar en las consecuencias económicas de la inversión en los
distintos componentes del capital humano de los trabajadores así como de la existencia de desajustes
entre los requerimientos formativos de los puestos y la educación formal de los trabajadores. Hasta
ahora, la inexistencia de datos individuales vinculados de empresas y trabajadores ha supuesto un
obstáculo para medir la magnitud y las consecuencias económicas del desajuste educativo en la
hostelería. No obstante, como resultado del proyecto de investigación (1FD97-0858) “Déficit de
cualificaciones, productividad y salarios en el sector turístico andaluz”, se dispone de una base de
datos sobre las características personales y del puesto de trabajo que ocupan para una muestra de
2.543 trabajadores pertenecientes a 181 hoteles (con más de 7 trabajadores) establecidos en
Andalucía (ver Marchante, Ortega y Pagán (2006) para una descripción de la muestra). Esta
información individual ha podido vincularse a un conjunto de variables adicionales sobre las
características de los establecimientos y sus niveles de productividad del trabajo.
Con este objetivo se presenta a continuación un análisis descriptivo de las diferencias en productividad
de los hoteles atendiendo a sus características. Habiendo obtenido evidencia de la existencia de
diferencias muy importantes en los niveles de productividad del trabajo en las distintas categorías de
establecimientos consideradas, a continuación se realiza un análisis econométrico con el propósito de
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determinar en qué medida las características específicas de los hoteles condicionan su productividad y,
lo que es más importante para los objetivos de este estudio, si las variables relacionadas con el capital
humano de los trabajadores y con el desajuste educativo contribuyen a explicar adicionalmente las
variaciones observadas en los niveles de productividad de los hoteles que integran la muestra utilizada.
2. Determinantes de la productividad en establecimientos hoteleros: Análisis descriptivo.
La Tabla 1 muestra cómo varían los niveles de productividad aparente del trabajo en función de las
principales características de los 153 establecimientos hoteleros que componen la muestra. Estas
características están relacionadas con su dimensión (nº de trabajadores equivalentes a tiempo
completo y de habitaciones), nivel de servicio (categoría del establecimiento), localización (si está
localizado en una capital de provincia, en la costa o en el interior) y otros factores vinculados con
aspectos específicos que pueden influir en la naturaleza de sus actividades de gestión y
comercialización del producto (si pertenece a una cadena de hoteles o bien si subcontrata alguno de
los servicios que presta a sus clientes o bien de los servicios que emplea en su actividad productiva
como inputs intermedios). Lógicamente, estos resultados son puramente descriptivos, en el sentido de
que las diferencias detectadas en los niveles de productividad de los establecimientos no son
atribuibles exclusivamente al factor por el que se controla, dado que dicho factor puede estar
correlacionado con otros relevantes de los mencionados anteriormente o bien algún otro que se ha
omitido.
En primer lugar, los resultados obtenidos muestran que el nivel medio de productividad aparente del
trabajo, medida por el cociente entre el VAB y el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo en el establecimiento, se estima para el año 2000 en 31.217 euros por ocupado4. Tomando
como referencia este valor, puede comprobarse que los establecimientos que pertenecen a una cadena
muestran un nivel de productividad 39 puntos porcentuales superior a los independientes (un 16% más
que la media); los que tienen 4 y 5 estrellas también muestran diferencias significativas con la media,
4

Según la Encuesta Anual de Servicios del INE (EAS), el VAB por ocupado para los hoteles en España con más de 5
trabajadores es de 28.849 euros. Si se tiene en cuenta que la muestra para Andalucía no incluye a los establecimientos con
menos de 7 trabajadores y que el empleo considerado para el cálculo de la productividad con esta muestra es el equivalente
a tiempo completo, el grado de coherencia entre ambas fuentes puede considerarse elevado.

1883

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

llegando a presentar un diferencial del 46% en el caso de los establecimientos de máxima categoría.
Además, el grado de dispersión de los niveles de productividad respecto a la categoría de los
establecimientos es el más bajo de toda la muestra, indicando con ello la existencia de una fuerte
correlación entre los niveles de servicio y la productividad del establecimiento.
Tabla 1. Productividad de los establecimientos hoteleros según sus posibles determinantes.
(Porcentajes respecto a los valores medios correspondientes a toda la muestra)

Todos (valores absolutos)

VAB/ Puestos equivalentes a tiempo

Número de

completo

establecimientos

(euros de 2000)

(% sobre el total en cada

Media

Desv. Estándar

clasificación)

31.217

12.910

153

Pertenencia a una cadena de establecimientos
Cadena

115,74

93,16

72 (48,98)

No cadena

83,24

93,03

75 (51,02)

Nº de trabajadores en plantilla (equivalentes a tiempo completo)
Más de 100 trabajadores

133,64

89,88

18 (12,42)

De 50 a 99 trabajadores

105,66

94,76

39 (26,90)

De 20 a 49 trabajadores

95,33

93,92

52 (35,87)

De 10 a 19 trabajadores

80,81

86,61

31 (21,38)

Menos de 10 trabajadores

74,29

151,54

5 (3,45)

Localización del establecimiento
Interior

87,85

108,82

30 (19,61)

Costa

95,94

107,60

60 (36,22)

Capital de provincia

109,65

83,04

63 (41,18)

Categoría del establecimiento
5 Estrellas

145,97

51,15

7 (4,87)

4 Estrellas

114,40

90,69

64 (44,45)

3 Estrellas

90,86

91,29

57 (39,59)

2 Estrellas

60,98

67,46

11 (7,64)

1 Estrella

50,61

65,83

5 (3,48)

Antigüedad del establecimiento
Más de 26 años

112,39

78,82

46 (30,88)

De 12 a 26 años

101,48

94,85

36 (24,17)

De 7 a 11 años

100,38

111,34

38 (25,51)

Menos de 7 años

75,62

104,00

29 (19,47)
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Número de habitaciones del establecimiento
Más de 175 habitaciones

107,78

104,84

38 (24,84)

De 85 a 175 habitaciones

116,59

77,07

44 (28,76)

De 42 a 85 habitaciones

95,52

96,44

41 (26,80)

Menos de 42 habitaciones

71,93

94,42

30 (19,61)

Externalización de actividades por el establecimiento
Externaliza servicios

104,23

100,34

100 (65,36)

No externaliza servicios

92,01

97,37

53 (34,64)

Fuente: Base de datos del proyecto 1FD97-0858.

La antigüedad del establecimiento también parece ser un factor relevante para explicar las diferencias
en los niveles de productividad. En este sentido destaca el dato de que los establecimientos noveles,
con menos de 7 años de experiencia en el mercado, muestran un nivel de productividad inferior en un
24% al nivel medio de la muestra. Asimismo, los establecimientos que subcontratan servicios tienen un
nivel medio de productividad superior en un 12 % respecto a los que no subcontratan ninguna
actividad.
En consecuencia, los factores vinculados con la capacidad de comercialización del servicio, la gestión y
el conocimiento del mercado determinan en gran medida los niveles de productividad del trabajo en los
establecimientos hoteleros. Estos rasgos diferenciales, en la medida que están correlacionados con la
dimensión de los establecimientos, también se reflejan en las diferencias que muestran los niveles de
productividad de los establecimientos según el número de trabajadores (equivalentes) a tiempo
completo que forman su plantilla y el número de habitaciones que poseen. Así, por ejemplo, los
establecimientos con más de 50 trabajadores también presentan un nivel de productividad superior a la
media, llegando en el caso de los que tienen más de 100 trabajadores a presentar un 34% más de
productividad que la media5. Esta cifra contrasta con la correspondiente a los establecimientos más
pequeños, que tienen menos de 10 trabajadores a tiempo completo, que muestran una elevada
dispersión en sus niveles de productividad y que, como media, representa el 74% del nivel medio de la
muestra completa.
5

En este sentido conviene recordar que la EAS para 2000 y para el conjunto de España indicaba que las empresas hoteleras,
no los establecimientos, con más de 100 trabajadores presentaban un nivel de productividad superior en un 21% a la media.
Si se tiene en cuenta que una empresa con más de 100 trabajadores puede funcionar con varios establecimientos con,
lógicamente, menos de 100 trabajadores, ambos resultados pueden considerarse coherentes.
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La productividad de los establecimientos parece también depender de su localización en las capitales
de provincia, zonas costeras o de interior. La razón de tal comportamiento puede estar relacionado con
las características de la demanda específicas de los distintos segmentos de mercado que prevalecen
en cada zona (turismo de negocios, cultural, “sol y playa” o turismo rural) así como otras variables
inobservables que tienen un elevada correlación con estas localizaciones (como por ejemplo, las
características de los mercados de trabajo locales como la disponibilidad de mano de obra cualificada).
Los datos de la Tabla 1 parecen indicar que los establecimientos localizados en las capitales de
provincia muestran un nivel de productividad del trabajo superior al resto (un 9,7% superior a la media).
De hecho, el grado de dispersión de los niveles de productividad correspondientes a los 63
establecimientos de la muestra que pertenecen a este grupo es sensiblemente menor que la dispersión
media de la muestra. Existen pues determinantes relacionados con características específicas de los
establecimientos que pueden explicar las diferencias observadas en sus niveles de productividad. Será
necesario controlar en el análisis econométrico estos determinantes para analizar si, en condiciones
ceteris paribus, las variables relacionadas con el capital humano de los trabajadores y con el desajuste
en los puestos explican parte de la variabilidad de la productividad observada en los establecimientos.
3. Determinantes de la productividad en establecimientos hoteleros: Análisis econométrico.
Modelo teórico
Con el propósito de estudiar hasta qué punto las diferencias en los niveles de productividad en los
establecimientos hoteleros son atribuibles a diferencias en las dotaciones factoriales o bien a otros de
los posibles determinantes considerados en el apartado anterior, se ha especificado y estimado una
función de producción, bajo el supuesto de que la tecnología es común para el conjunto de
establecimientos en la muestra.
Se supone que dicha tecnología se puede representar mediante la siguiente función producción CobbDouglas:

1886

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

Yi = A · Li α · Ki β

[1]

en la que, para el año 2000 y cada establecimiento (i), Y representa el VAB, L el trabajo efectivo, K la
dotación de capital físico y A un factor que puede interpretarse como un indicador del efecto acumulado
de los cambios en la función de producción como consecuencia del progreso técnico.
Si se supone que el desajuste educativo de los trabajadores tiene un impacto negativo sobre la
productividad del trabajo, siguiendo a Bartel (1994) y Conti (2005), el trabajo efectivo L y el número de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo existentes en el establecimiento N están
relacionados de acuerdo con la ecuación [2]:
Li = N i M + γ N i A

[2]

donde N M es el número de trabajadores que presentan desajuste educativo en el puesto que ocupan y
N A representa a los trabajadores cuyo nivel de estudios coinciden con el que creen que es el adecuado
en el puesto que ocupan. De esta forma se verifica que N = N M + N A y se espera, además, que γ >1.
Sustituyendo [2] en [1] resulta:
Yi = A · (N M + γ N A)i α · Ki β

[3]

La ecuación [3] puede escribirse de la siguiente forma:
Yi = A · [ 1 + ( γ -1) ( N A/N ) ]i α · Ki β

[4]

Tomando logaritmos en [4] y restando (ln N) en ambos lados de la ecuación se tiene la expresión que
relaciona la productividad del trabajo con la incidencia relativa del desajuste educativo en el
establecimiento (i) (teniendo en cuenta, además, que ln (1+ x) ≈ x para valores pequeños de x):
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ln Y - ln N = ln A + α ( γ -1) ( N A/N ) + (α -1) ln N + β ln K

[5]

Dado que se supone que γ >1, cabe esperar que el coeficiente correspondiente a la variable (NA/N),
que indica la participación de los trabajadores adecuadamente educados respecto al total, será
positivo.
Añadiendo a la expresión [5] un vector X de variables de control así como un término de perturbación
aleatoria, se tiene la ecuación que será estimada, en la que la variable dependiente, la productividad
del trabajo, es el logaritmo natural del VAB por puesto de trabajo ocupado equivalente a tiempo
completo. De acuerdo con Ball, Johnson y Slattery (1986) y Ojasalo (1999), la utilización de una
medida monetaria para medir la productividad del trabajo en este sector se justifica porque presenta la
ventaja, frente a otras medidas físicas alternativas, de permitir medir con mayor precisión la
heterogeneidad que caracteriza a los servicios que prestan los establecimientos hoteleros. Por otra
parte, se utiliza el VAB para calcular la productividad del trabajo porque esta magnitud no está
distorsionada, como lo estarían los ingresos totales, por diferencias en la intensidad de la
subcontratación de las operaciones por parte de los hoteles (Baker y Riley, 1994). Las variables
consideradas en X se introducen en la ecuación empírica para controlar la heterogeneidad observada
relacionada con las características específicas de los trabajadores y los establecimientos de la muestra.
Resultados de la estimación
La Tabla 2 presenta los valores de las variables que se van a utilizar en la estimación de la función de
producción para los 69 establecimientos hoteleros que componen la muestra utilizada. Las
características productivas de los hoteles que componen la muestra son muy amplias. En este sentido,
además de la información contenida en la Tabla 2, puede indicarse que el rango de variación en el
número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo por habitación es (0,11-1,53), siendo
0,51 el número medio de puestos equivalentes a tiempo completo por habitación en la muestra de
hoteles considerada. Además del capital físico del establecimiento (estimado por el valor de reposición
a finales de 1999 de los terrenos, construcciones, instalaciones y maquinaria y otro inmovilizado) y del
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número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo existentes, con el propósito de
cuantificar el efecto del desajuste educativo sobre la productividad del establecimiento se incluye en la
especificación como variable explicativa la proporción de los trabajadores de la plantilla que consideran
que poseen un nivel de estudios adecuado para desempeñar las tareas requeridas por el puesto que
ocupan. De esta forma, cuanto menor sea esta proporción, mayor es el número relativo de trabajadores
del establecimiento que perciben que su nivel de estudios no es el adecuado para desempeñar sus
tareas, bien sea porque lo consideran superior al requerido (trabajadores que se consideran
sobreeducados) o bien porque consideran que es inferior al requerido por el puesto (infraeducados)
(Marchante, Ortega y Pagán, 2007).
El conjunto adicional de variables de control consideradas en la estimación son las siguientes (Van der
Hoeven y Thurik,1984; Lee-Ross y Ingold, 1994; Cho et al. (2006); Marchante, Ortega y Pagán, 2006):
•

Variables relacionadas con las características específicas del establecimiento y de su gestión,
con el fin de controlar las diferencias en la organización de las actividades y en los mercados
en los que operan. Se han construido un conjunto de variables ficticias relacionadas con la
antigüedad del establecimiento (variable proxy de la posición del hotel en su ciclo de vida del
producto), el nivel de servicio (categoría del establecimiento) y su localización (si está
localizado en una capital de provincia, en la costa o en el interior como proxy de las
características de los mercados en los que operan); además, se han construido variables
ficticias adicionales para controlar la pertenencia del establecimiento a una cadena de hoteles,
si subcontrata alguno de los servicios que presta y si en su gestión introduce sistemas de
participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa en todas las áreas de
actividad del establecimiento.
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Tabla 2. Descriptivos de las variables utilizadas en la estimación
Unidades

Media

Máximo

Mínimo

Euros

32.261,81

58.786,62

10.008,50

Stock de capital productivo (a precios de 2000)

Euros

4.891.255,66

55.245.619,48

431.382,14

Nº de puestos de trabajo equivalentes a tiempo

Número

44,95

358,34

7,00

% trabajadores

49,43

85,71

13,33

Años

10,13

14,35

6,24

%

30,43

-

-

8,70

-

-

40,58

-

-

17,39

-

-

7,25

-

-

60,87

-

-

66,67

-

-

Variables
VABcf / Nº de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo (a precios de 2000)

completo
Proporción de trabajadores que no presentan
desajuste educativo
Nº medio de años de escolarización de la plantilla
Ficticia =1 si la plantilla tiene una antigüedad media
en la empresa de más de 10 años
Ficticia =1 si los trabajadores participan en los
beneficios
Ficticia =1 si el establecimiento se encuentra situado
en capital de provincia
Ficticia =1 si el establecimiento tiene una antigüedad
inferior a 12 años
Ficticia =1 si el establecimiento tiene categoría de 1
o 2 estrellas
Ficticia =1 si el establecimiento pertenece a una
cadena
Ficticia =1 si el establecimiento subcontrata o
externaliza algún servicio

•

establecimientos
%
establecimientos
%
establecimientos
%
establecimientos
%
establecimientos
%
establecimientos
%
establecimientos

Variables relacionadas con la dotación de capital humano de los trabajadores (Jones, 2001).
Dado que la dotación de capital humano de los trabajadores está relacionada con la incidencia
de desajuste educativo en los puestos, es necesario introducir en la estimación algunas
variables relacionadas que aproximen el nivel del capital humano con el que operan los
establecimientos. Así, para controlar la dotación de educación formal, la variable empleada son
los años medios de escolarización poseídos por los trabajadores en cada uno de los
establecimientos. Los años medios de escolarización se estiman en función del nivel de
estudios terminados, bajo el supuesto de que no se ha empleado más de un año en cada
curso. Para calcular este indicador se asigna un número de años de estudio a cada nivel
educativo, normalmente el número de años que se tarda en cursar esos estudios. De esta
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forma, se puede obtener un valor correspondiente a los años medios de estudio de los
trabajadores ocupados calculando la media resultante de ponderar los años de estudio en
función de las personas que tienen ese nivel educativo y dividir por el total de ocupados.
Además de la educación formal, se ha tenido en cuenta otra dimensión importante del capital
humano de los trabajadores como es la experiencia laboral que poseen. Con este fin se ha
construido una variable ficticia para controlar si la plantilla del establecimiento, como media,
tiene una antigüedad en la empresa superior a 10 años.
En la Tabla 3 se presentan los resultados de la estimación mediante MCO del modelo teórico [5] con
una especificación ampliada, necesaria para incluir en el análisis las variables que el estudio
descriptivo y la discusión anterior señalan cómo potenciales determinantes de la productividad de los
establecimientos. Los signos de todas las variables son los esperados, resultando estadísticamente
significativos, con excepción de los coeficientes correspondientes a las variables relacionadas con los
años medios de estudio de los trabajadores y la ficticia correspondiente a la participación de los
trabajadores en los beneficios de la empresa. Es reseñable igualmente que la capacidad explicativa del
modelo de esta forma especificado es elevada, como lo pone de manifiesto el valor calculado para el
coeficiente de determinación corregido, que en este caso es del 52%. Además, el valor estimado para
las elasticidades directas del producto respecto a los factores productivos considerados (trabajo y
capital físico) están en línea con las obtenidas en la literatura empírica. Por otra parte, las estimaciones
indican que los hoteles más productivos en Andalucía en el año 2000 son los situados en capitales de
provincia, con una antigüedad superior a 12 años, con 3 estrellas o más, que pertenecen a una cadena
y que subcontratan algún servicio. De acuerdo con los resultados de la estimación, un establecimiento
con las anteriores características tiene, como media, un nivel de productividad del trabajo que supera
en un 110% a la correspondiente a otro establecimiento que no tenga ninguna de las anteriores
características y que tenga la misma plantilla y el mismo nivel de capital por trabajador.
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Tabla 3. Determinantes de la productividad aparente del trabajo en los establecimientos hoteleros.
(Variable dependiente: ln del cociente entre el VAB y el nº de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC)
en el año 2000)
Variables

Estadísticos t

Coeficientes
estimados

(Robustos frente a la
heterocedasticidad)

Constante

10,362

10,393

Capital productivo ( ln)

0,222

5,162

Nº de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (ln)

-0,157

-2,799

Proporción de trabajadores que no presentan desajuste

0,514

2,669

Nº medio de años de escolarización de la plantilla ( ln)

0,296

1,464

Ficticia =1 si la plantilla tiene una antigüedad media en la

0,150

2,054

0,173

1,324

0,121

1,772

-0,270

-2,570

-0,387

-2,838

Ficticia =1 si el establecimiento pertenece a una cadena

0,169

2,379

Ficticia =1 si el establecimiento subcontrata o externaliza

0,150

2,013

educativo

empresa de más de 10 años
Ficticia =1 si los trabajadores en todas las áreas de actividad
participan en los beneficios de la empresa
Ficticia =1 si el establecimiento se encuentra situado en
capital de provincia
Ficticia =1 si el establecimiento tiene una antigüedad inferior
a 12 años
Ficticia =1 si el establecimiento tiene categoría de 1 o 2
estrellas

algún servicio
R2 ajustado

0,5160

Estadístico F (Valor-p)

7,5897 (0,0000)

Test de normalidad de los residuos de Jarque-Bera (Valor-p)

0,9016 (0,6371)

Test de heterocedasticidad de los residuos de White (Valor-p)

7,2156 (0,7814)

Test de especificación de Ramsey RESET (Valor-p)

0,0218 (0,8831)

Número de observaciones utilizadas en la estimación

69
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Se ha comentado anteriormente que la educación formal poseída por los trabajadores en la plantilla no
afecta significativamente a los niveles de productividad de las empresas. Sin embargo, la experiencia
laboral de los trabajadores si parece tener consecuencias productivas en los establecimientos. Así, las
estimaciones indican que aquellos establecimientos cuya plantilla tiene una antigüedad en la empresa
superior a 10 años muestran un nivel de productividad superior en un 15% respecto a los
establecimientos de iguales características pero cuya plantilla posee una antigüedad en la empresa de
10 años o menos. Estos resultados son compatibles con la evidencia disponible que muestra la
inexistencia de relaciones de sustitución entre la educación formal de los trabajadores y la experiencia
en el puesto en el sentido de que la carencia en experiencia laboral pueda compensarse con un nivel
de estudios superior sin tener consecuencias productivas en el puesto (Marchante, Ortega y Pagán,
2007). Resulta relevante también el resultado que se obtiene con relación a la variable que mide la
importancia del desajuste educativo en los establecimientos. Las estimaciones indican que, a igualdad
del resto de factores, un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de trabajadores que se
consideran adecuadamente educados en el puesto que ocupan, conduce a un aumento del 5,1% en el
nivel de productividad del trabajo del establecimiento. Este resultado puede estar relacionado con el
hecho de que, además de que en la hostelería el exceso de educación formal es un mal sustituto para
el capital humano adquirido mediante la experiencia laboral, el desajuste educativo (especialmente el
exceso de educación formal) es una fuente de insatisfacción en el trabajo con efectos sobre la
productividad de los trabajadores.
En consecuencia, el principal resultado obtenido en este análisis es que, además de los factores
relacionados con las características del establecimiento hotelero y de su gestión, las variables
relacionadas con la dotación de capital humano que aportan los trabajadores a los puestos que ocupan
son relevantes para explicar las diferencias en productividad de los establecimientos hoteleros. En este
sentido puede afirmarse que el componente del capital humano de los trabajadores que repercute
positivamente en su productividad es la experiencia laboral en la empresa, no así el nivel de estudios
reglados que posee. Incluso, puede afirmarse que aumentos en los años medios de estudio de los
trabajadores puede tener consecuencias negativas para la competitividad de los establecimientos si el
nivel de estudios del trabajador no se adecua a los requerimientos del puesto que ocupa según el
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criterio de los propios trabajadores, lo cual, por otra parte, puede estar reflejando los efectos sobre la
productividad de su insatisfacción en el puesto que ocupan en la empresa.
Consideraciones finales
Las estimaciones obtenidas indican que los hoteles más productivos en Andalucía son los situados en
capitales de provincia, con una antigüedad superior a 12 años, con 3 estrellas o más, que pertenecen a
una cadena y que subcontratan algún servicio. De acuerdo con los resultados de la estimación, un
establecimiento con las anteriores características tiene, como media, un nivel de productividad del
trabajo que se estima un 110% superior a la correspondiente a otro establecimiento que no tenga
ninguna de las anteriores características y que tenga la misma plantilla y el mismo nivel de capital por
trabajador. Sin embargo, el principal resultado obtenido en este análisis desagregado es que, además
de los factores relacionados con las características del establecimiento hotelero y de su gestión, las
variables relacionadas con la dotación de capital humano que aportan los trabajadores a los puestos
que ocupan son relevantes para explicar las diferencias en productividad de los establecimientos
hoteleros. En este sentido puede afirmarse que:
•

El componente del capital humano de los trabajadores que repercute positivamente en su
productividad es la experiencia laboral en la empresa, no así el nivel de estudios, cuya
elasticidad estimada es positiva pero no significativa estadísticamente. Este resultado puede
estar relacionado con el hecho de que la experiencia laboral del trabajador amplía las
posibilidades de desarrollar las habilidades no sólo en el puesto de trabajo que ocupa sino
también las distintas habilidades que requiere la flexibilidad funcional. Dado el importante
componente estocástico que caracteriza la demanda de los servicios hoteleros, la flexibilidad
funcional de los trabajadores es fundamental para minimizar los efectos de las variaciones
aleatorias de la demanda en los distintos departamentos del hotel (Prais, Valerie y Wagner,
1989; Riley, 1992).

•

La inversión en educación formal de los trabajadores en el sector puede tener consecuencias
negativas para la competitividad de los establecimientos si el nivel de estudios del trabajador no
se adecua a los requerimientos del puesto que ocupa, incluso según el criterio de los propios
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trabajadores, lo cual, por otra parte, puede estar reflejando los efectos sobre la productividad de
su insatisfacción por el puesto que ocupan en la empresa.
En definitiva, en línea con Nankervis (1993), este estudio pone de manifiesto que la competitividad de
los hoteles está directamente relacionada con la eficacia de la gestión de los recursos humanos en la
industria. Existen en consecuencia oportunidades para los establecimientos hoteleros de elevar
significativamente la productividad de los servicios que prestan aumentando la adecuación de los
trabajadores a los puestos que ocupan y desarrollando habilidades múltiples en los trabajadores a
través del diseño de carreras profesionales y la potenciación de la formación en los puestos de trabajo.
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ABSTRACT

This study presents two unique architectural projects that exhibit a remarkable insight of the
surroundings that changes the landscape - the one in the Capri Island -Tyrrhenian Sea, and the other
one in the Madeira Island - Atlantic Ocean. Although these locations were already known for their
unsurpassable natural beauty, throughout the construction phase of a private villa in the late 1930’s, in
cape Masullo, Capri and, later on, in 2004 an Arts Center in town of Calheta –Madeira. These buildings
draw the attention of educated people from all over the world to appreciate their local cultural
environment with the steady increase in the number of tourist visitors.
Carpri’s villa was rooted on an inner wish of the Italian Journalist Curzio Malaparte when he first
visited the island in 1936. Located in the Southeast part of Capri, the house isolation lounging on a rock
promontory, overlooking the Tyrrhenian Sea, strikes the observer. The yearning of some sort of
casamatta in an isolated harsh natural site, along with the exquisite aesthetic requirements that respect
the existing natural order, represents a major construction challenge.
Located in the Southwest part of the Madeira Island, the Calheta Art’s Center (CAC) was
designed in 2001-2004 by Architect Paulo David for the “Sociedade de Desenvolvimento da Ponta
Oeste S.A.”– Madeira Government which represents a major cultural and touristic investment with
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nearly 12,000 sq. meters of built area. Emerging from a rock promontory and overlooking the Atlantic
Ocean, the Art Centre is an eloquent example of how an architectural project may represent a great
achievement for the local inhabitants. The perfect relationship between the Mountain and the Ocean
also attracts a large crowd of educated people to this location.
The goal of this study is to compare these two major architectural landmarks built in such
delicate areas without causing a major destructive impact on the natural environment. An aesthetic and
poetic impression is release in each example, which is able to reach out and touch the most absent
minded, passing by soul.
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1. Introduction
The first Meeting of the Architecture and Landscape Policies sponsored by the Secção Regional
do Sul da Ordem dos Arquitectos (Architectural Association), in October 2007, was to promote the
debate in what concerns the National Program of Planning and Landing Policies and a few guidelines
were established. These guidelines highlight the values of architecture and landscape, namely in
regional development (Panel 1), touristic territory (Panel 2) and good planning practices used by some
of the Portuguese City Councils (Panel 3). In short, on the debate there was a mention to the limitations
that come along with the construction in bulk, in regards to territories engaged to touristic activities, as
well as in order to guarantee the sustainability of these regions, the quality of the city planning, the
landscape and the excellence of the architecture which deserves to be ensured.
Government Law n. 124 published on July 24, 2007 even distinguishes architecture "as a
fundamental activity in qualification and valorization of the urban environment, the landscape and the
cultural heritage. The architectural quality either in urban or in rural areas are of extreme importance to
the development of the territories as well as to the quality of life of the inhabitants”. To ensure this
architectural quality is to promote tourism and the in-flow of visitors.
This relationship between tourism and architecture, as old as complex, dates back to the
seventeenth century, along with the grand tour towards Italy, carried out by young English and German
romantic aristocrats that migrated in search of sights and ruins to enhance their knowledge with these
new travel experiences. The interest in touring increased in the eighteenth century, with new
destinations such as Greece, where travel experiences were converted into a privileged conceptual
methodology which allows to assess the scope of nature as well as to create a better relationship
between architecture and nature [3]. During the eighteenth and throughout the nineteenth century, the
enthusiasm for travelling and contemplating nature and landscapes gave rise to a new period of
tourism, featured by a romantic ideal.
Later on, around 1900, and after the arrival of railways and ships, along with the earned right to
pay holidays by the working classes, the coming out of new labor laws, new concepts of tourism
emerged. These concepts went beyond touring and made travelling more accessible to masses and
created new ways of leisure. However, it is only in the 1950, with the establishment of peace in Europe,
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after WW II that the trend of mass tourism began a chain of building along the coastal areas. Since
then, this proximity to the sea has been extremely attractive and creates great pressures in the
economic sector.
This new tourism has first established its roots in consolidated urban areas, where the grand
hotel became a glamorous alternative to the new coastal morphologies that stared to be the major
symbols of Mediterranean and the Atlantic seaside leisure areas. Those symbols seek a modern image
based on comfort, functionality and aesthetic criteria that are continuously aligned with global trend
tourism [5].
The damaged ecosystems and the landscape metamorphosis that originally were the trade
mark of these places are now the result of the more demanding global market pressures. Although there
are some areas where its expression is more significant for tourism, as a human activity, this vital sector
for regional social and economic development has also its controversial effects on the landscape and
territory.
It is important to assure the sustainability and development of regions, when the massifications
of the territories also transform the sights perception of visitors and tourist when they come to the places
they are searching for or they once knew. We need to assure the architecture and urban heritage for
future generations. However new coastline typologies must be sufficiently attractive to keep on
generating tourism in-flow in the coming future.
We must bear in mind that architecture itself is a tourist attraction, not only the local heritage but
as well as the contemporary architecture. The impact examples of the architectural quality in tourism are
as old as numerous, from the Colliseum of Rome, to Gaudi’s Sagrada Familia Cathedral, in Barcelona;
from the Eiffel Tower, in Paris, to the Guggenheim Museum, in Bilbao. Many other cases, seduce a
more restricted group of travelers and tourists in search for private buildings conceived by master
architects, namely the houses of the Le Corbusier, Frank Loyd Wright, Mies van der Rohe and Siza
Vieira among others.
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These travelers and tourist are looking for a combination of leisure with fascination, history, and
adventure. In order to have a sustainable tourism we must ensure that urban, architectural and
landscape quality must be attained for our cities and those we shell visit. This quality and new tourism
prospects must be implemented.
2 – The Mountain and the Ocean
2.1. The Madeira island - Calheta Art’s Centre
These two following examples demonstrate, despite the small scale, how the architecture performs
within a global tourist world where the Mountain meets the Ocean. To common settings occur both in
the Madeira island - Calheta Art’s Centre -and, in Capri, island at the Villa Malaparte.
The Calheta Art’s Centre is located in the south coast of Madeira Island, in the Vale dos Amores. This
island, is also known as the “Pearl of the Atlantic” it is located 310 miles away from the African coast
and 620 miles from the European Continent. The mountain orography and the Gulf sea currents ensure
a mild climate and warm sea waters. The island was a resort and refuge for people victim of illness
during the nineteenth century. As early as 1750, the reputation of the Madeira climate among British
doctors was recognized and recommended for its therapeutic features [4].
The Madeira island is well known for its stunning natural environment – the endemic forest, named Laurissilva, has been classified
by UNESCO in 1999 as a World Natural Heritage Site and, more recently, for its year-round outdoor sports activities including golf and surf.
Another feature of Madeira is the landscape: the volcanic rock mountain and the basalt terraces were placed over rugged areas, supporting the
vineyards and bananas plantations, on the south coast of the island. In order to sustain those lands, a fascinating water conduction system – as
levadas - was built in the fifteenth century. A popular engineer work that leads the waters from the island north side to the southern region cultures.
Furthermore, it is its geographical situation that gives Madeira an intercontinental platform condition, projecting the island to the world of tourism,
since the nineteenth century. The list of famous visitors is hence long: including monarchs, doctors, artists, entertainers, musicians and sports
people travelling mainly from countries such as United Kingdom, Germany, Sweden, Belgium and Austria.
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Fig. 1 – Madeira island – CAC. Aerial view.

Fig 2 – Madeira island, CAC, Southeast view.

1903

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

Fig.3 – Madeira island, CAC ,Exterior - Terrace view,.

Fig.4 – Madeira island, CAC , Interior – staircase.
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The Calheta Art’s Centre is the largest investment of the Sociedade de Desenvolvimento da Ponta do Oeste (a local Development Society), under
the management of the Madeira Regional Government Vice-Presidency, created to decentralize, democratize and to diversify the island's cultural
offer. This initiative was born, in 2001, with the commission of a project to local architect Paulo David, to meet the expansion of the Casa da
Cultura activities - a sixteenth century building whose current name is Casa das Mudas. The new facilities were inaugurated on October ninth,
2004 with 12.000 square meters of built area. A complex program was established: 200 square meters allocated to permanent and temporary
exhibitions areas, an auditorium with 220 seats, a library, a shop / bookstore, a cafeteria, a restaurant, administrative areas, a wide cultural
exchange area with workshops and artistic ateliers, and an underground car parking garage with the capacity of 92 cars.
The design challenge, to project an art centre, which is in a privileged situation, regarding its surroundings, has created essential questions that
require special thoughts. First, the exceptional characteristics of the place, the beauty of the Madeira landscapes, namely in the south coast region
had to be preserved at all means [2]. Next, these primary concerns introduce a theme of scale visibility and tectonics. From these assumptions a
strategy of intervention was established: the placing and the orientation of the built mass could not become a rupture with the landscape but should
promote a sense of continuity with the surroundings as well as to ensure the view of the sea. The complexity and the extension of the program in
regard to the required strategies imposed a significant leveling of land in order to minimize the impact of volumetry. Furthermore, the constant
present of the Ocean, the Mountain,

favored the creation of a welcoming platform, at the seal level, which guides the attention of visitor to

converge towards the landscape. [Fig. 1, 2, and 3].
The Calheta Art’s Center has an N-S orientation in such a way that construction could concentrate to north the less noble areas, as the
car parking, which the access has been facilitated starting at the entrance. The building rises on the top of the valley as a big basalt stone sculpted
platform that creates accesses and complex relationships, and it is partially grooved in small gardens where grounds plants grow just like in the
surrounding rocks – a reproduction of the island nature. At the top level entrance we realize that the surrounding view of the sea is constancy and
the moment of transition between the exterior and the interior is celebrated with a pateo towards many trail converge. On one hand, the strictness
and the rigor of the stone life edges on the exterior promote parity with the landscape, on the other hand, in the interior, this rigor is less visible,
although there is also a search for a panoramic view [Fig. 4]. The spaces are organized by compatible use, creating sectors that can function
independently.
The Casa das Mudas is thus an expression of a built landscape. Placed on top of the cliff the Art Centre shows as an extension of the
surroundings, a merger situation between strength of the nature and the of desire of accuracy, where the sculpture of rock turns into habitat. These
concepts of tectonic and habitat are persistent in Paulo David’s work and arise from his practice and understanding about Madeira’s landscape. In
the Art Centre, all details are essential, because they allow the perfect relationship between structure and method with the aim of expressing a
continuous constructive unity. That monolithic image goes back to the geological origin of the island itself. [Fig. 5 and 6].
The Casa das Mudas is nowadays internationally well known, not only because of the numerous cultural initiatives that embraces, but also due the
obtained prizes such as “A Pedra na Arquitectura” (2005) and “Ascensores Enor de Arquitectura em Portugal” (2006). In addition, it was selected
as finalist for “FAD Arquitectura Ibérica Prize” and nominated for prestigious “Mies van der Rohe’s prize”. Since then the Madeira’s image has been
redefined in the international field both in cultural and touristic terms.
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A – Level 0.

B – Level -1.
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C – Level -2.

D – Level -3.
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E – Level -3.
Fig. 5 – Madeira island, CAC – Different plan levels.

F – N/S Section.

Fig. 6 – Madeira island, CAC – Cross sections..
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2.2. The Capri island - Villa Malaparte
The Villa Malaparte is located in Capri island, in Tyrrhenian sea, next to the Bay of Naples, and a north of Sicily [Fig. 7]. Capri island is
famous for its natural beauty, mild climate, carved slopes and mythical history that goes back to the time of the Roman Emperors Augustus and
Tiberius. By the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century the grand tour, lead the French, British and German
tourists in the direction of the Italian culture, and this resulted on choosing the island of Capri as a place of worship. Many personalities from show
business to arts, from literature to politics and journalism in France, Germany, Russia, England and the United States of America, projected Capri
into the world of tourism, especially since the 1950.
This house was the boldest project of the journalist and writer Curzio Erich Suckert - Malaparte (1898-1957), and one of the most
eloquent marriages between landscape and architecture. In early January 1938, fascinated by the natural beauty, and its external surroundings
and exquisiteness, Malaparte discovers the Masullo. In the same month, he bought a stretch of the coast, for about 11.700 lire, an amount
considered below market price, as that piece of land was defined as meant for agriculture an improper for construction.
The small cape of Masullo appeared as the ideal scenery to build a house. In the book, The Skin he describes the promontory as a
revelation of the nature greatness, where the landscape aims for pureness, and the classical and the mythical scenery predominates, the same he
believed to know from ancient poetry, designated by Romans as genius loci [7] [Fig. 8].
To build on Capri was difficult since the first law that established the protection of natural environment (Law n.778 of June 11, 1922),
was so strict that to build on the cape was practically impossible, not only because it was a protected environment, according to the 1939 Natural
Reserve Plan, but also because of the difficulties to access, which was only possible by sea or by narrow foot trails.

The Marida Talamona’s study, 1992 [9] reveals that the project, submitted to the City Council
was designed by the Italian architect Adalberto Libera, although it is more recognized as Malaparte’s
insight and criticism that dominated. The project had a first draft by Libera on March 14, 1938 and on
21st of the same month the construction works started up, after a request to build a cistern which
presented no constraint. On the Libera’s project description, he argued that despite setting on a
Restriction Zone II of Capri’s island Master Plan, it was posed in such a way that the house would not
be visible from surrounding areas, especially from the sea and that the construction would reveal the
harmony between the environment and architecture.
Talamona adds that the Libera’s project was drafted between January and March 1938, resulting in a
typically rationalist design, two simple overlapped volumes that give access to the terrace, following the
natural rock bend. Although, it was not exactly like the built house, Libera’s design did already establish
a similar longitudinal setting concept, facing the sea and drawing a monolith of 28m x 6.6m x 7 meters as
a continuum of rock cliff. Libera draws a two floor plan, and the upper level was precisely half of the
ground floor. The plan concentrated all noble spaces of the house, so as to look at the northeast views.
At the peak of the hallway was designed an opening facing the scenery. Talamona states that the
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original project reflected a perfect bind between formal idea and functional synthesis that Malaparte
nominated as his "rational house" studied here, for the first time.
The permission for the construction dates back to Sept. 21, 1938 due to the intervention of Mr.
Bottai, Minister of National Education – 1st Government Office of Naples, and friend of Malaparte. The
construction was assumed by a local builder, Adolfo Amitrano, indicated by Libera. It was built month
after month, based on the Libera’s drawings and the added Malaparte’s interference during the
construction.
Malaparte’s house finished around 1942 and mirrors a combination between memory, rational
criticism and sensibility. Respecting the setting recommended by the architect, Malaparte reduces the
perimeter of the house and changed the volumes into a monolith that replicate the surrounding
morphology

[Fig. 9].

The house is a huge terrace towards to the sea from a trapezoidal staircase that

binds the rock. That is an image rescued from the Malaparte’s memory of a Lipari’s church which he
once visited
width,

[Fig. 10].The

thereby

interior is organized according to a longitudinal axis centered on the volume’s
allowing

greater

outside

views

from
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Fig. 7 – Capri Island Location.

A – Surroundings.

Fig. 8 – Villa Malaparte

B – House.
Fig. 8 – Villa Malaparte
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A – Isometric view.

B –E/W Section.

C – S/N Section.

D – Plan floor 2
Fig. 9 – Villa Malaparte final Project.
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During the construction, Malaparte unveils his essence and grooved it on the rook. In Fughe in Pregione
he writes “a rock portrait, a house like me, hard, melancholic and harsh that I built alone sited in a lonely
cliff over the sea: the house is the phantom, a secret image from jail. The nostalgic image.” The
Malaparte’s image rises according to the rugged landscape. The autobiographic house, manifest a
classical poetic that takes us back to the Greek scenarios, like a Greek theater that opens up to nature.
The house doesn’t enforce itself, but sketch out from the rock an interiority to establish a habitat, as the
Matermania local cave.
The poetic speech imagination of Malaparte gathers archetypal form to meaning to establish the
place. The trapezoidal staircase, leading to the terrace, is paradigmatic. The entrance ritual, starts on
the carved staircase, and prepares the spectator for the whole scenario revelation. But, if outside
Malaparte wanted parity with the environment, in the inside pictures a dreamed image with the presence
of unusual objects and symbols, such as lira and living frames of the landscape [Fig. 11].
The house thus results on a paradigmatic work in relation to its contemporaneity. It ascends
more a topological than a geometrical form, like on Libera’s project. Meanwhile, to reestablish the
natural order and to reveal himself, Malaparte assumes the role of Eupalinos, the architect of Paul
Valéry’s work, when he carved on rock his aspiration and power, as to build himself [10].
The death of Malaparte, lead the house to be forsaken which damage it a lot, not only by the
climate, but also by vandalism. Between 1980 and 1990, a conservation project made possible the
opening to public as Ronchi Foundation. According to official statistics of the italian tourist bureau,
concerning to the period 2006/07, lists a sum of 97.999 tourists arrivals to Capri island, from which
36.974 are from United States of America, 14.665 are from Japan and 8.087 are from United Kingdom.
Their itinerary included the already known attractions, archeology and history, and now adds this Villa.
In 1963, the house was the scenery of Jean-Luc Godard’s movie, Le Mépris, with Briggite Bardot on
cast, turning it more famous.
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Fig. 10 . Curzio Malaparte in Lipari (1934)

A – Sitting-room
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B – The Lira tiles.
Fig. 11 – Villa Malaparte interior details.
3 – Final Remarks
In accordance to UNESCO, since a century ago the coastal areas are, without exception, mass
migration destinations. About 65% of the world's population lives along the coast. The massive
construction along coastal regions engaged by touristic facilities is primarily responsible for changes and
even damages caused on coastal ecosystems [6]. Within this context, the choice of these two
masterpiece works sought to reveal new perspectives of local sustainability, raised by the excellence of
architecture and construction techniques. Among others, represent the new monuments of
contemporaneity. They construct new cult places that build landscapes and topological forms that are
able to leverage new ways of tourism.
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RESUMO
O presente trabalho procura oferecer, numa primeira abordagem, um quadro de reflexão
teórico que caracterize o turismo e, de seguida, apresentar os impactos físicos do exercício da
actividade turística, sejam positivos, negativos, directos ou indirectos. Pretende-se, seguidamente,
proceder a uma caracterização do turismo realizado ao nível das áreas protegidas em Portugal
Continental, identificando alguns dos agentes envolvidos no processo de desenvolvimento turístico
dessas áreas. Finaliza-se apresentando algumas linhas orientadoras com vista ao prosseguimento de
uma integração ajustada, adequada e concertada da actividade turística.
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INTRODUÇÃO
No início de um novo milénio, a indústria turística assume cada vez mais importância. De
acordo com os dados disponibilizados pela Organização Mundial de Turismo, relativamente às regiões
emissoras e receptoras de turistas internacionais, pode-se, de imediato, verificar que a Europa continua
a ser a principal região emissora (saíram desta região cerca de 449 milhões de turistas - 2005) e
receptora (recebeu cerca de 442 milhões de turistas - 2005) de turistas internacionais. Contudo, todo
este fluxo gera impactos sobre o ambiente mais ou menos acentuados consoante o desenvolvimento
da região de destino.
As áreas protegidas por sua vez, apresentam um passado ainda recente no que diz respeito às
actividades turísticas. Em Portugal, a Resolução de Conselho de Ministros nº112, de 25 de Agosto de
1998, é pioneira ao expressar a preocupação que é dada às áreas protegidas através do Programa
Nacional de Turismo da Natureza. Segundo a mesma legislação, o turismo a ser desenvolvido nas
áreas protegidas deve constituir-se como ecologicamente sustentável a longo prazo, de forma a
assegurar a manutenção dos processos ecológicos essenciais à biodiversidade; ser cultural e
socialmente sustentável, de forma a assegurar que o desenvolvimento desejável seja compatível com a
manutenção dos valores culturais e sociais, podendo, deste modo, manter-se a identidade das
comunidades; contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento económico local, nomeadamente
através da promoção de emprego, utilização dos produtos e valorização dos saberes locais, visando
revitalizar as actividades ligadas às economias tradicionais, como a agricultura, o artesanato, a pesca,
e favorecer a criação do plurirrendimento e da pluriactividade.
No ano seguinte, foi criada a figura legal "Turismo da Natureza" ( Decreto – Lei

n.º 47/99

de 16 de Fevereiro), iniciando-se assim a sua regulamentação.
Assim, além de uma perspectiva conceptual do turismo, pretendeu-se com este trabalho,
enfatizar a relação do turismo com o ambiente bem como evidenciar as actividades turísticas que são
desenvolvidas ao nível das áreas protegidas de Portugal Continental.
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1. O Turismo
Falar de turismo implica falar de pessoas que se movimentam, de países ou locais emissores e
de países ou locais de destino. Antes de mais e enquanto “... fenómeno humano, o turismo é rico,
complexo e polivalente” (Baptista 1990:9), podendo ser entendido ou encarado sob variadas ópticas,
nomeadamente do ponto de vista económico, social, político e legal, tecnológico, ecológico, etc.
Outros autores afirmam também que:
“A importância do turismo deve ser avaliada não só pelo montante de divisas que anualmente
faz entrar em Portugal, mas ainda pelo emprego que proporciona e pelas transformações
operadas numa sociedade de tipo tradicional que gradualmente tem vindo a modificar-se face
não só ao processo de urbanização e industrialização em curso, mas ainda devido à emigração e
aos contactos com o exterior” (Arroteia, 1986:98).
A fim de enfatizar a complexidade da actividade turística, realçando as relações que a mesma
envolve, vários autores partilham a definição de turismo desenvolvida por Mathieson e Wall que
consideram “o turismo [como] o movimento temporário de pessoas para destinos fora dos seus locais
normais de trabalho e de residência, as actividades desenvolvidas durante a sua permanência nesses
domínios e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades” (Cunha 1997:9).
Salvaguarda-se a ideia de que o turismo não pode ser encarado apenas enquanto a “indústria
de viagens de prazer”. Na esteira de Burkart & Medlik (1974), o turismo é um conjunto de fenómenos e
pessoas, sendo os primeiros resultantes do movimento das pessoas assim como da sua permanência
nos variados destinos. Assim, no turismo podemos distinguir um elemento dinâmico - a viagem - e um
elemento estático - a estada.
Pelo facto de a viagem e da estada ocorrerem fora do seu local de residência, as pessoas
acabam por desenvolver actividades distintas daquelas que habitualmente desenvolvem no seu dia a
dia. O movimento das pessoas também é específico pelo facto de ser temporário, isto é, o turista pensa
em voltar para casa em pouco tempo. Assim, a visita ao local não visa a obtenção do lucro, donde as
motivações do turista prendem-se com questões mais particulares, próprias ou íntimas, de carácter
espiritual ou vital.
Salientam-se assim alguns elementos de extrema importância na definição de turismo : o
tempo de permanência, o carácter não lucrativo da visita e a busca do prazer por parte do turista, de
livre e espontânea vontade.
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Durante muito tempo, considerou-se que o turismo assentava no conjunto agências - hotéis transportadoras. Hoje, este conceito está ultrapassado. Saliente-se que e quanto aos hotéis, nem todos
são nitidamente turísticos e nem todo o tipo de turismo inclui o alojamento num hotel. Existem outras
formas de alojamento alternativo, hoje até muito em voga.
Por outro lado e se bem que a agência necessite do turismo para sobreviver, nem todo o
turismo acontece por intermédio da agência. Face aos avanços verificados na tecnologia informática
aplicada a esta área de conhecimento, qualquer pessoa, desde que tenha o computador ligado a uma
rede, pode fazer as suas reservas directamente com os grandes operadores.
Outra questão, que se entende determinante quando se pretende definir o turismo, tem a ver
com aspectos relacionados com o planeamento do turismo que se pretende que aconteça no país/zona
receptor(a) e onde existirá uma equipa, mais ou menos extensa, que presta serviços no local,
providenciando vias de acesso, alojamento, saneamento, alimentação, animação, etc.
Assim e em súmula, parece possível afirmar-se que para que o turismo tenha lugar, nos dias
de hoje, de forma organizada, há que existir :
- uma estrutura de atendimento no local de origem do turista, composta pelas agências
ou operadores, guias ou outros, que preparam a viagem ;
- as transportadoras que viabilizarão a deslocação, ou seja, a viagem;
- o equipamento receptor na zona de destino, seja os serviços a prestar ao turista como
todo o encadeado de relações que se estabelecerão entre os visitantes e os residentes
no local visitado.
2. O Turismo e o Ambiente
2.1. Algumas notas introdutórias ao tema
O turismo representa hoje um sector de actividade com uma dimensão muito grande sendo
considerado para muitos países um sector estratégico de desenvolvimento. De facto, o turismo
representa um sector de actividade com uma grande e crescente expansão e valor para as “economias
nacionais e regionais e fundamentalmente desenvolve-se mediante a prestação de serviços que estão
associados quer às necessidades, expectativas, exigências e desejos dos clientes turistas, quer às
actividades que desenvolvem nos destinos” (Silva, 2006:23). No entanto, a realização de toda a sua
actividade económica implica a utilização dos recursos e, por consequência, toda a envolvente vai ser
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necessariamente afectada, considerando-se envolvente as condições e influências que se
interrelacionam com o homem, o que inclui as componentes naturais, sociais e outras criadas pelo
homem.
O meio ambiente inclui todos os ecossistemas com a sua componentes biótica e abiótica,
constituídos pelas suas comunidades e diferentes populações e onde se produzem todo o tipo de
relações, simples ou complexas. Todos os recursos construídos pelo homem têm aqui lugar, casas,
cidades, monumentos – bem como os padrões comportamentais das populações como sejam o
folclore, gastronomia, o seu próprio modo de vida que os diferenciam de outras comunidades
(Ruschmann, 1997).
Assim, a relação entre turismo e meio ambiente é incontestável, uma vez que o meio ambiente
lhe fornece os «ingredientes» necessários para a sua actividade através dos recursos naturais e
construídos e, por outro lado, o turismo encarrega-se de produzir um conjunto de outros produtos,
muitos deles indesejáveis e que alteram a qualidade do ambiente, criando impactos negativos.
A deterioração das condições de vida da população residente nas grandes cidades leva à
crescente procura pelos ambientes ditos mais naturais, procurando as regiões onde as belezas
naturais eram mais evidentes. Estes locais, por sua vez, mostram-se sensíveis à ocupação humana
sem qualquer planeamento e por isso o seu uso foi-se degradando, chegando a situações sem
precedentes e irreversíveis, como é o caso de algumas modificações introduzidas em zonas de
montanha e nas orlas costeiras. São exemplos disso a degradação das montanhas na Suiça pelo
aumento das estâncias de esqui e criação de rotas para pedestrianismo, que aceleraram a
desflorestação e a degradação dessas áreas montanhosas. Por outro lado, toda a costa do
Mediterrâneo foi urbanizada de forma massiva, destruindo espaços de grande valor paisagístico, zonas
húmidas, dunas, entre outros.
2.2. Os impactos ambientais do turismo
Os impactos que a actividade turística tem sobre o meio ambiente e na envolvente das
actividades que produz são muito diversos. Não se trata apenas dos impactos sobre as atracções em si
mas também de toda as infra-estruturas de apoio necessárias para a satisfação dos turistas, como
sejam os aeroportos, estradas, alojamentos, espaço de lazer ao ar livre, entre outros.
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O turismo, durante algum tempo, pagou exageradamente pelos problemas totais do planeta em
termos ambientais. A investigação ambiental relativa aos impactos do turismo tem muitas vezes
algumas dificuldades no que diz respeito à determinação das mudanças induzidas pela actividade
turística e pelas outras actividades.
De facto, “As an increasingly significant component of economic activity world-wide, tourism
and recreation certainly contributes to environmental problems, but what is the extent of this
contribution?” (Tribe et al, 2000:17).
Também importa referir a falta de dados anteriores ao desenvolvimento do turismo, para obter
uma linha de suporte para que essa alteração possa ser medida; a escassez de informação relativa à
flora e fauna existente e os níveis de tolerância dos ecossistemas, face a diferentes tipos e formas de
turismo e quais os níveis directos e induzidos de impacto ambiental associados à actividade turística,
dificultam a «medida» do peso da indústria turística face aos problemas ambientais.
No final dos anos 70 a OECD (Organization for Economic Co-operation and Development),
estabeleceu a base segundo a qual se fariam os estudos referentes à pressão causada pela actividade
turística, dividindo-a em quatro categorias principais de actividades pela pressão:
- reestruturação ambiental permanente (construção de estradas aeroportos, resorts);
- geração de resíduos (resíduos biológicos e não biológicos, que podem afectar a saúde
humana e alterar reprodução de determinadas espécies fundamentais, bem como diminuir a
atractividade do local)
- pressão ambiental directa (destruição de zonas naturais consideradas sensíveis como corais,
dunas,etc);
- efeito na dinâmica populacional (fenómenos como a migração, aumento da densidade urbana
e diminuição da população em zonas rurais).
(Cooper et al, 2001).
Budowski, foi um dos primeiros autores a analisar a dimensão ecológica e social dos impactos
do turismo. Ele classificou a relação entre a conservação da natureza e o turismo em três categorias:
(1) a relação de conflito – proveniente dos efeitos de degradação provocados pelo turismo sobre o
ambiente, (2) a relação de coexistência – em determinadas circunstâncias a conservação da natureza
e o turismo pode coexistir com benefícios para ambos, isso pode acontecer dividindo determinadas
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áreas no tempo e no espaço, (3) a relação simbiótica – a qualidade do ambiente faz parte do produto
do turismo, nesse caso qualquer actividade turística deverá ter em conta essa relação para que a
própria actividade turística seja penalizada (Mathieson e Wall, 1992; Ward, 1997; Tolvanen et al, 2004
).
Muitos outros autores abordaram esta temática dos impactos provenientes do turismo: Butler
(1978), The Impact of Recreation on the Life Styles of Rural Communities; Edgell (1993) Socio-cultural
and Environmental Aspects of International Tourism; Edwards, J. e M. Banks (1990) Environment,
Tourism and Development; Archer, B. e C. Cooper (1994) The Positive and Negative Impacts of
Tourism; Belisle, F.J e D.R. Hoy (1980) The Perceived Impact of Tourism by Residents: A Case Study
in Santa Maria, Columbia; Berno (1999) When a Guest is a Guest. Cook Islanders View Tourism,
Buckley e Pannell (1990) Environmental Impacts of Tourism and Recreation in National Parks and
Conservation Reserves, entre muitos outros. Todas estas fontes constituem um manancial de
informação muito grande.
Nickerson (1996) aponta fundamentalmente a pressão que os turistas fazem sobre a
vegetação, a água, o ar, a vida selvagem e os ecossistemas, as linhas da costa marítima, as
montanhas e os desertos.
Mathieson e Wall (1992), reconhecem duas categorias de impactos físicos do turismo: aqueles
que se realizam sobre o ambiente natural (vegetação natural, fauna, vida selvagem, formações
rochosas, águas costeiras e continentais, etc) onde os próprios ecossistemas terão que ter uma
atenção focalizada e integrada com todos os seus componentes, apontando como principais zonas de
impacto as zonas costeiras, montanhas e ilhas; ambiente construído pelo homem (descaracterização
do património histórico edificado face às construções efectuadas com fins de exploração turística,
efeitos sobre a paisagem através da construção de resorts mal enquadrados, descaracterização da
paisagem rural pela existência de especulação imobiliária e segundas residências).
Da constatação destes impactos, surgiu a necessidade de que a prática do turismo fosse alvo
de uma gestão mais eficaz e adequada, onde prevalecesse o envolvimento dos governos e onde se
promovesse uma relação concertada entre os objectivos do sector público e privado.
Numa perspectiva mais global, a Conferência sobre o Ambiente e Desenvolvimento, promovida
pelas Nações Unidas no Rio de Janeiro em Junho de 1992, pretendeu exactamente colocar à
discussão de todos os países do Mundo questões relacionadas com a necessidade de proteger o
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ambiente na Terra, com a necessidade de incentivar processos de industrialização menos agressivos
para o ambiente e ainda com a necessidade de questionar o desenvolvimento ou que desenvolvimento
prevalece no Mundo. Um dos temas discutidos e de elevada importância, consistiu em encontrar
formas de promover o desenvolvimento sustentável em detrimento do crescimento económico puro. A
criação da Agenda 21 foi um factor importante por nela constarem não apenas aspectos ambientais
mas também aspectos orientados para o desenvolvimento humano.
Neste contexto, importa perceber que o desenvolvimento não constitui uma solução universal,
se bem que promova um processo económico e social desejável, nem todos acordam a propósito do
significado do termo “desejável”. Por isso, o desenvolvimento deve ser, antes de mais, adequadamente
planeado às circunstâncias e condições onde irá ocorrer, promovendo um crescimento económico de
qualidade, aliado a uma industrialização viável e a mudanças sociais cujo índice de conflituosidade seja
mínimo.
Os impactos ambientais podem ser traduzidos como positivos ou negativos. Não é possível
desenvolver actividades turísticas sem que daí decorram determinados impactos. Torna-se necessário,
através de um planeamento eficaz, minimizar e mitigar os impactos negativos e evidenciar e estimular
os impactos positivos.
Como impactos ambientais positivos podemos destacar os seguintes:


A criação de áreas protegidas – no sentido da conservação e preservação de espécies de
fauna e flora, muitas delas em perigo de extinção (Parque de Yellowstone -EUA, Parque
Nacional de Pittier – Venezuela, Reserva Nacional Maasai Mara – Quénia, Parque Nacional
Peneda-Gerês, etc). A necessidade do próprio desenvolvimento do turismo leva a que sejam
protegidas estas importantes atracções.



A preservação e restauração de edifícios, monumentos e lugares históricos (O Taj Mahal –
índia, Stonehenge e o Castelo de Warwick – Reino Unido, a Grande Muralha da China –
Republica Popular da China. Num exemplo mais nacional pode-se referir os edifícios que hoje
integram as Pousadas de Portugal constituídos em grande parte por edifícios históricos
monumentais e religiosos, outrora degradados);



A protecção de zonas sensíveis como são as zonas costeiras e florestas (Grande Barreira de
Recifes – Austrália, Floresta de Colo I Suva – Fiji, através do programa da bandeira azul nas
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praias que fez estabelecer determinados padrões de qualidade salvaguardando desta forma
essas áreas sensíveis, etc);


O aumento da consciência e qualidade ambiental – por um lado torna-se evidente que os
factores de poluição são inimigos de um turismo de qualidade - nesse sentido a indústria
turística procura cada vez mais realizar projectos que vão ao encontro das expectativas e
anseios dos turistas no que diz respeito à valorização dos aspectos ambientais e ao encontro
da natureza, na introdução de tecnologias limpas. Por outro lado existe uma aprendizagem
mútua no contacto entre turistas «» população , face aos novos valores de consciência
ambiental.



Melhoria de infra-estruturas – o facto da actividade turística gerar receitas significativas em
qualquer região/país onde é instalada, faz com que os responsáveis governamentais procurem
criar as condições básicas necessárias para o seu aproveitamento tais como: o saneamento,
abastecimento de água, estradas, melhoria das condições de saúde, etc.
(Inskeep, 1987; Cooper et al, 2001; Mathieson e Wall, 1992 )
O Banco Mundial no volume II da publicação sob o título «Environmental Assessement Source

Book», de 1991, “(...) [efectua] uma abordagem do tema na óptica dos problemas ambientais
relacionados com o turismo, sintetizando os impactes negativos potenciais e as medidas para os
mitigar no desenvolvimento turístico (...)”Baptista (1997:580). Atenda-se ao Quadro 1, nas páginas
seguintes.
Por outro lado, os impactos ambientais negativos, acentuam-se nas mesmas áreas que os
positivos como sejam os aspectos relativos à poluição (água, ar, ruído), erosão dos solos, construção
de infra-estruturas, aspectos relativos á erosão e desertificação dos solos, os problemas do
congestionamento e também do lixo causado por toda a actividade turística.
Os autores são unânimes, de uma forma geral, na identificação dos impactos causados pelo
turismo. Numa tentativa de sintetizar todos os aspectos evidenciados apresenta-se o Quadro 2., onde
estão apresentados os tópicos de Green sobre os impactos ambientais causados pelo turismo.
Em Portugal, apesar da competitividade do turismo nacional e dos segmentos/destinos que
oferece ser mais representativo nos grupos empresariais privados, o governo deve constituir-se como
um elemento regulador desse desenvolvimento estabelecendo fronteiras e prioridades, até porque
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muitos dos recursos turísticos, transportes, infra-estruturas básicas, estão sobre a gestão do sector
público.
Quadro 1. O desenvolvimento turístico e o ambiente

IMPACTES NEGATIVOS POTENCIAIS DIRECTOS
1.Extracção de areia nas praias para construção.

MEDIDAS MITIGANTES
1.

Controle dos contratantes de construção.

Destruição de recifes por agregação de materiais

Submissão a planos com regulamentos locais

utilizados na construção.

sobre extracção de areia.

2. Destruição de recursos de água, florestas, outros

2.

habitats únicos/sensíveis ou importantes locais

As áreas destinadas ao desenvolvimento devem ter planos de zonagem que tenham em
conta condições naturais geográficas e socioeconómicas.

culturais, históricos e arqueológicos.
Base de fase de planeamento de inventário
de recursos.

3.

3.

Desenvolver planos de controle de erosão e sedimentos.

4.

A capacidade de uso deve ser definida de forma a que a população turística possa ser

Erosão resultante de limpeza incontrolada e da
construção de infra-estruturas tais como estradas
e marinas.

4.

sustentada sem sobrecarga de infra-estruturas e recursos existentes.

Prejuízos na “liberdade” de serviços de ambiente de sistemas naturais e degradação de ar,
água e recursos da terra.

Incluir melhorias na concessão de projectos.

5.

Poluição da água devida a esgotos ou recolha de resíduos sólidos inadequados :






5. As autorizações dadas para o uso do sistema existente de recolha e movimentação
municipal ou regional ou a construção de uma instalação de esgotos no local.

recolha de efluentes marítimos
sistema de esgotos residenciais

Os resíduos líquidos não devem ser descarregados em praias, recifes de coral ou outras
áreas sensíveis.

marinas
infiltração em águas subterrâneas

Verificar a capacidade local de controle e reforço dos regulamentos sobre poluição.

6.
6.

Adequar as opções de recolha de resíduos exigíveis para gerir o problema potencial.

A recolha de resíduos sólidos e líquidos cria condições incomodas junto das instalações.
Deverão ser considerados aterro sanitários versus incineração bem como a
minimização dos resíduos.

7.
7.

Problemas de acesso criados :





8.

Minimizar os problemas de acesso através de planos integrados para reduzir o ruído e
congestão de tráfego e pedestres.

congestão do tráfico
ruído
poluição atmosférica menor e localizada
densidade populacional maior do que os serviços disponíveis.

8.

Controle das praias para protecção das tartarugas acompanhado de zonagem das

Afectação de ninhos de tartarugas ( caso especial)
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praias e desenvolvimento de dias de orientação para preservar o ambiente natural das
praias a partir das primeiras dunas em direcção ao mar.
Restrição das actividades nocturnas nas praias de desova durante os períodos de
deposito dos ovos e de incubação.

9.

Deslocamento de populações humanas

Planos e

programas

de

implementação de

compensações e de realojamento
10. .Conflitos com outros usos de recursos, tais como pesca e agricultura.
Concepção do desenvolvimento turístico no quadro de planos de desenvolvimento
socioeconómico nacionais, regionais e locais que integrem os novos objectivos em
estratégias de desenvolvimento.
Identificar zonas mais adequadas ao turismo
11 Pressão (“stress”) na capacidade para gerir o “turismo” ou o ambiente com ele relacionado.



legislação e constrangimentos de voto



falta de suporte das agências



falta/redução de pessoal e recursos financeiros para mitigar os impactos



treino inadequado na gestão do ambiente

Acção legislativa compreensiva exigida para salientar os impactos directos e indirectos, o seu
controle e a sua avaliação.

O apoio de pessoal e equipamento deve ser orçamentado, incluindo qualquer treino
necessário para mitigar e controlar o “plano de protecção do ambiente” ou outro
plano de mitigação.

12. O efeito multiplicador noutras indústrias provoca aumento da pressão (“stress”) sobre
recursos ou serviços (mercado de artesanato, vendedores, motoristas de táxis, fornecedores
e agricultores/pescadores).

Providenciar infra-estruturas adequadas e serviços para apoio das necessidades físicas,
sociais e económicas da região.
Reconhecer que a “reconstrução” pode ser um problema

(continua)

Quadro 1. (Cont.) O desenvolvimento turístico e o ambiente
IMPACTES NEGATIVOS POTENCIAIS INDIRECTOS

13. Congestão, multidões excessivas.

MEDIDAS MITIGANTES

Concepção (áreas urbanas, redes de transporte, etc) de acordo com a capacidade de
utilização do local natural.

14. Catástrofes naturais peculiares a locais desenvolvidos, tais como tempestades costeiras,

14. Concepção de instalações para (a) encontrar as especificações possivelmente melhores

deslizamentos de terras, furacões e vulcões, tremores de terra podem pressionar as infra-

para reduzi as catástrofes naturais ; tirar vantagem dos recursos naturais, tais a

estruturas e reduzir benefícios alongo prazo.

capacidade dos veios de água para travar tempestades ou absorver resíduos líquidos
tratados.

Fonte : Baptista (1997:581).
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Nessa linha de pensamento, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2003, de
01 de Agosto, o Governo deliberou “promover uma utilização racional, cuidada e sustentável dos
recursos naturais, das áreas, do património histórico e arquitectónico e das infra-estruturas e
equipamentos disponíveis para fins turísticos” , bem como “dinamizar o desenvolvimento de novas
áreas de aptidão e vocação turística nas diversas regiões que pela sua especificidade, riqueza natural
e cultural e diferenciação possam responder às exigências de novos segmentos de mercado” (CTP,
2005:36).
Com esta Resolução, cria o conceito de «Áreas de Protecção Turística-(APT)», onde são
intervenientes os principais Ministérios da tutela bem como as autoridades regionais, nomeadamente
as

Comissões

de

Coordenação.

Estas APT, por sua vez, obrigam a um Plano de

Ordenamento Sectorial do Turismo que irá ser trabalhado juntamente com os vários instrumentos de
planeamento territorial, constituindo assim mais uma possibilidade de articular o desenvolvimento
turístico com os recursos existentes nas regiões garantindo a sua sustentabilidade.
Os impactos desenvolvidos pela actividade turística de hoje podem ter resultados ainda
desconhecidos que apenas se poderão revelar a curto, médio ou longo prazo. Nesse sentido, torna-se
importante desenvolver metodologias e processos eficazes que possam de alguma forma evitar
desastres ecológicos e garantir o desenvolvimento do turismo numa óptica de sustentabilidade e
rendibilidade para as empresas e para as regiões receptoras.
Quadro 2. A lista de tópicos de Green sobre os impactos ambientais causados pelo turismo
O AMBIENTE NATURAL
a) Mudanças na composição das espécies de fauna e flora
♦

Rompimento de hábitos de procriação

♦

Matança de animais em função da caça

♦

Matança de animais para fornecer mercadorias para o comércio de souvenirs

♦

Migração de animais, para dentro e para fora

♦

Destruição da vegetação, pela colheita de madeira ou plantas

♦

Mudanças na extensão ou na natureza do coberto vegetal, através do corte ou plantação, para acomodar instalações turísticas

♦

Criação de uma reserva/santuário de vida selvagem

b) Poluição
♦

Poluição da água através de esgotos e vazamentos de óleo/gasolina
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♦

Poluição do ar pelas emissões provenientes de veículos

♦

Poluição sonora, derivada do transporte e das actividades turísticas

c) Erosão
♦

Compactação de solos, causando aumento do esgotamento e na erosão da superfície

♦

Mudança no risco de ocorrência de deslizamentos de terra

♦

Mudanças no risco de ocorrência de avalanches

♦

Danos às características geológicas (por exemplo, outeiros, cavernas)

♦

Danos às margens dos rios

d) Recursos naturais
♦

Diminuição das reservas de água de superfície e do subsolo

♦

Diminuição dos combustíveis fósseis, para atender aos gastos de energia para as actividades turísticas

♦

Mudança no risco de ocorrência de incêndio

e) Impacto visual
♦

Instalações (por exemplo, prédios, teleféricos, estacionamentos)

♦

Lixo

O AMBIENTE CONSTRUÍDO
a) Ambiente urbano
♦

Terra retirada da produção primária

♦

Mudanças nos padrões hidrológicos

b) Impacto visual
♦

Crescimento da área construída

♦

Novos estilos arquitectónicos

♦

Pessoas e propriedades

c) Infra-estrutura
♦

Sobrecarga da infra-estrutura (estradas, ferrovias, estacionamentos, rede eléctrica, sistemas de comunicação, depósitos de lixo e
reservas de água)

♦

Fornecimento de nova infra-estrutura

♦

Existência de processos de gestão ambiental para adaptar áreas para uso turístico (por exemplo, diques, recuperação de terras)

d) Forma urbana
♦

Mudanças nos usos residenciais, comerciais ou industriais da terra (de casa para hotéis, hospedarias)

♦

Mudanças na malha urbana (por exemplo estradas, pavimentos)

♦

Emergência de contrastes entre as áreas urbanas desenvolvidas para a população turística e as da população anfitriã

e) Restauração
♦

Nova utilização para prédio em desuso

♦

Restauração e preservação de prédios e sítios históricos

♦

Restauração das casas abandonadas como segundas residências

f) Concorrência
♦

Possível declínio de atracções turísticas ou regiões por causa da abertura de outras atracções, ou uma mudança de hábitos e
preferência dos turistas.

Fonte : Cooper et al (2001:189).
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3. O Turismo e as Áreas Protegidas em Portugal Continental
3.1. O turismo nas áreas protegidas
Em Portugal, a primeira legislação que surgiu teve maior relevância ao nível do espaço rural e
não especificamente ao nível das áreas protegidas. Face à recessão da agricultura, que antes
sustentava o mundo rural, os Governos foram obrigados a empreender estratégias de reconversão
desta situação, buscando o desenvolvimento do mundo rural. Neste contexto surge, através do
Decreto-Lei nº. 256/86 de 27 de Agosto, a figura legal de Turismo em Espaço Rural (TER), iniciandose assim a sua regulamentação. Estes estabelecimentos prestam um serviço temporário de
hospedagem, de animação turística no meio rural, necessitando para isso de instalações e infraestruturas próprias para o seu desenvolvimento.
Com o aparecimento do turismo no espaço rural, começam a surgir nas áreas protegidas as
primeiras modalidades de alojamento, uma vez que grande parte dos parques ou reservas naturais,
além de um espaço privilegiado dito mais natural, encerram espaços rurais e comunidades inteiras
que vivem dessa ruralidade.
O desenvolvimento do ecoturismo e o de outras formas de turismo baseado na natureza em
todo o mundo fez com que o nosso país procurasse desenvolver um produto, mais especifico para as
áreas protegidas, em locais que se possam adaptar às características de cada região desenvolvendo
assim um produto turístico com potencialidades na melhoria do desenvolvimento local.
A Resolução de Conselhos de Ministros nº 102/96 vem determinar que todos os departamentos
governamentais, de acordo com os seus sectores de responsabilidade, privilegiem o investimento e a
melhoria da qualidade de vida nas áreas protegidas, estabelecendo medidas concretas para o seu
desenvolvimento sustentável.
Entre as várias medidas apontadas, destaca-se o desenvolvimento de formas de turismo e
recreio compatíveis com a conservação da natureza, a necessidade do enquadramento legal para o
aproveitamento de casas tradicionais recuperadas para a exploração turística e a certificação dos
produtos tradicionais oriundos das áreas protegidas.
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Neste contexto, surge a criação do Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN),
aplicável em toda a Rede Nacional de Áreas Protegidas, especificando uma actividade turística
denominada como “Turismo de Natureza”.
O Turismo de Natureza (TN), criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 112/98 de 25
de Agosto de 1998, “consagra o seu desenvolvimento assente nos seguintes vectores: Conservação da
Natureza – Desenvolvimento Local – Diversificação da Oferta Turística e Qualidade da Oferta Turística”
(Burnay, 2000:33).
Continua a autora que tal como é apresentado, o TN contribui para o sucesso dos 4 vectores ,
através:
“ •Da oferta de alojamento: Casas de Natureza e Turismo em Espaço Rural
•Da prática da Animação Ambiental: Animação, Interpretação Ambiental e Desporto de Natureza
•Do apoio à utilização e reutilização do património construído
•Da sensibilização e educação ambientais
•Do apoio à criação de micro e pequenas empresas de restauração e de animação turística, e
particularmente às iniciativas endógenas que promovam o emprego
•Da promoção dos produtos de base local
•Da divulgação das manifestações tradicionais e etnográficas locais como forma de afirmação da
identidade cultural
•Do aproveitamento de estruturas museológicas e sítios culturais, zonas de pequenas indústrias
locais, lojas de recordações, visitas a quintas
•Da utilização ordenada e sustentável dos recursos naturais passíveis de práticas de desporto de
natureza
•Passeios a pé, de bicicleta, a cavalo, ski, vela, alpinismo, espeleologia, mergulho aquático, etc.
•Actividades como: fotografia, pintura, seguir percursos, visitar locais de interesse, gastronomia,
conviver uns com os outros e com a população local
•Visitas de grupo para educação ambiental, visitas de estudo”.
(Burnay, 2000:33-34)
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As modalidades de alojamento referidas como «Casas de Natureza»6 constituem-se em três
formas distintas:


Casa-abrigo – serviço de hospedagem prestado a turistas em casa recuperadas do estado,
desactivadas na sua função original;



Centros de acolhimento – trata-se de edifícios próprios ou adaptados de outros existentes
cujas funções principais se prendem com a educação ambiental, visitas de estudo ou de
carácter científico;



Casas-retiro – são usualmente constituídas por construções rurais/ casas típicas,
recuperadas, que mantêm o seu carácter genuíno.
Por sua vez as actividades de «animação ambiental»7 compreendem a :



Animação – Conjunto de actividades que se traduzem na ocupação dos tempos livres dos
turistas e visitantes, permitindo a diversificação da oferta turística através da integração dessas
actividades e outros recurso das áreas protegidas, contribuindo para a divulgação da
gastronomia, do artesanato, dos produtos e tradições onde se inserem.



Interpretação ambiental – Toda a actividade que permita ao visitante o conhecimento global
do património que caracteriza a Área Protegida, através da observação no local, das
formações geológicas, da flora, da fauna e respectivos habitats, bem como de aspectos ligados
aos usos e costumes das populações.



Desporto da natureza – Consideram-se actividades de desporto de natureza todas as que
sejam praticadas em contacto com a natureza e que, pelas suas características, possam ser
praticadas de forma não nociva para a conservação da natureza.
Existem contudo algumas questões ainda menos conseguidas referentes ao PNTN, que

podem prejudicar a implementação da actividade turística no seio das áreas protegidas. A primeira tem
a ver com a Carta de Desporto de Natureza8 que traduz de uma forma bem sistematizada quais as
actividades passíveis de serem desenvolvidas numa área protegida, bem como de um conjunto de
6
7
8

Decreto-Lei nº. 56/2002 de 11 de Março.
Decreto-Lei nº. 56/2002 de 11 de Março.
Apenas o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros é possuidora desta Carta.
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indicadores a serem respeitados para esse fim. Esta Carta é importante pois através da sua definição
clara é possível promover essas actividades, incentivando as empresas de animação a desenvolver as
mesmas junto da sua área protegida, uma vez que estão clarificadas todas as condições necessárias
para que se desenrolem com sucesso.
A segunda prende-se com a formação para Guias de Natureza conforme está previsto na
legislação e que devido a dificuldades de aplicação de constituição desta nova profissão, ainda não
está constituída. A constituição e regulamentação desta profissão levaria certamente ao melhor
desenvolvimento da visitação às áreas protegidas, certificando pessoas qualificadas para o efeito.
O enquadramento jurídico do Turismo de Natureza apresenta um conjunto de legislação
associada que importa ter conhecimento para o seu melhor entendimento.
A actividade turística nas áreas protegidas só poderá ser bem sucedida e um verdadeiro
instrumento de desenvolvimento local, se todos os intervenientes tiverem em conta os princípios de
utilização dos recursos de forma sustentável bem como o envolvimento da população local e de todas
as entidades necessárias para o seu desenvolvimento como sejam os operadores turísticos, empresas
de animação, empresas e associações locais, restauração, hotelaria e outros serviços indispensáveis
para o bom funcionamento desta actividade complexa e diversificada como é o Turismo.
3.2. A visitação nas áreas protegidas
O número de visitantes que afluem a uma área protegida depende de um conjunto de factores,
muitos deles factores que dependem da própria abordagem de gestão de quem as administra.
O trabalho designado como “Parques Visão XXI”(2004)9, foi desenvolvido pelo ISCTE em
parceria com o ICN e teve como objectivo propor uma solução de gestão eficaz para o cumprimento da
missão do ICN.
Relativamente à actividade turística e mais concretamente à visitação das áreas protegidas em
Portugal há que salientar alguns aspectos importantes a ter em conta no que diz respeito, quer à
opinião da população , quer à própria postura dos serviços e que influenciam o desenvolvimento da
actividade turística.
Vejam-se então os aspectos mais importantes segundo a opinião da população identificado
neste estudo:
9

http://www.icn.pt , consultado em 01-10-2007.
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Existe um reconhecimento do valor que as áreas protegidas podem trazer;



É manifestado um interesse em desfrutar algum tempo de lazer nestas áreas;



A oferta deve agregar um conjunto de serviços para desfrutar com a família e amigos;



Apesar das pessoas estarem dispostas a remunerar alguns serviços, não têm bem a noção
sobre o valor dos mesmos;



Os serviços prestados pelas AP’s estão avaliados de forma negativa;



As actividades que mais estão associadas ao contacto com a natureza são os percursos
pedestres, circuitos por aldeias históricas, campismo e observação da fauna e da flora;



Apenas 5% dos Inquiridos utilizam casas de natureza, a grande maioria utilizam casa própria
ou de amigos e familiares (46%);



Os principais motivos da visita o contacto com a natureza e o convívio com amigos/família;



Analisando conjuntamente os factores Importância vs Satisfação a oferta da AP’s são
percebidas de forma negativa.
Da análise destes aspectos facilmente se chegará à conclusão que apesar da importância

atribuída às áreas protegidas enquanto guardiães de aspectos naturais e culturais, não existe um
produto agregado e estruturado que permita o desenvolvimento efectivo do turismo. Nesse sentido a
população visitante é quase ocasional e com ligações à região, familiares ou amigos constituindo essa
a sua principal forma de alojamento. Por outro lado, a existência de alojamentos dentro da zona das
AP’s são mínimos e por isso nem sequer constituem uma forte opção para os visitantes.
Veja-se de igual modo os aspectos mais significativos relativamente ao próprio modelo de
funcionamento interno dos serviços:


Existe dificuldades em monitorizar e medir o valor das AP’s;



A constituição de uma marca poderia ser um elemento importante para a percepção desse
valor;



Baixo nível de internacionalização;



Modelo de gestão muito centrado nos custos e orçamento, muito dependente do estado;



Pouco diálogo com concessionários e operadores turísticos;



Existe uma ausência de potenciação da rede de contactos, constituindo-se numa estrutura
muito burocrática;
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Competências técnicas muito focadas na conservação com ausência de competências noutras
áreas essenciais, não associadas à conservação;



Falta de integração das AP’s quer na parte daquilo que pode oferecer quer na resolução de
problemas;



Percepção de um serviço deficitário em muitas áreas com excepção na conservação da
natureza.
Como resumo destes aspectos, o estudo avalia a visão interna dos colaboradores e quadros do

ICN, uma “Organização Burocrática e Formal, sem Estratégia clara e Visão do Futuro, focado em
competências de conservação (especialista), que cumpre de forma deficitária o seu papel” (ISCTE,
2004:29).
Para que a actividade turística possa constituir uma realidade no seio das áreas protegidas é
necessária uma alteração evidente na forma como os serviços actuam e reconhecem a sua
importância. Não havendo uma visão objectiva e clara, pouco diálogo com os operadores turísticos,
uma falha na resolução de problemas e uma falha em recursos humanos em áreas tão importantes
para o desenvolvimento desta actividade como sejam gestão, sociologia, turismo, agronomia, que
completam as necessidades prementes existentes, bem como todos os aspectos relacionais que
envolvem a complexidade dessas áreas protegidas.
Atenda-se ao Quadro 3. que nos mostra em números os visitantes relativos às principais áreas
protegidas em Portugal, nos últimos 5 anos.
Existe uma diminuição crescente na visitação das áreas protegidas em Portugal ao longo dos
anos em análise. Apesar de uma grande instabilidade em termos dos valores apresentados, apenas
quatro a cinco áreas protegidas mantêm ou aumentam o número de visitantes em 2006, todas as
outras decrescem sendo que alguns casos o fazem de forma bastante acentuada. Pode-se dizer que
existem algumas áreas protegidas como o Parque Nacional Peneda-Gerês, Parque Natural de
Montesinho, Douro Internacional, Serra da Estrela, Serra de Aire e Candeeiros, S.Mamede, Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, Ria Formosa, Reserva Natural do Estuário do Sado, Dunas de S. Jacinto
e a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, como aquelas que mantêm uma maior
regularidade no aspecto da visitação, evidenciando, eventualmente uma gestão mais regular no que diz
respeito às actividades de recreio e lazer dentro das suas áreas.
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Quadro 3. Visitantes nas áreas protegidas de âmbito nacional em Portugal no

período de 2002-

2006.
Anos
2002

2003

2004

2005

2006

TOTAL

Parque Nacional Peneda-Gerês

2.855

2.766

2.943

2.319

2.293

13.176

Parque Natural Montesinho

1.226

1.402

1.274

870

420

5.192

Parque Natural Douro Internacional

3.137

2.592

3.911

2.087

478

12.205

*

*

1.295

884

623

2.802

Parque Natural da Serra da Estrela

3.481

2.473

3.487

3.017

2.518

14.976

Parque Natural Tejo Internacional

*

229

252

77

66

624

37.172

34.844

5.615

5.008

3192

85.831

Área Protegida

Parque Natural do Alvão

Parque Natural da Serra de Aire e
Candeeiros
Parque Natural da Serra de S. Mamede

588

963

441

691

370

3053

Parque Natural Sintra-Cascais

2.417

3.342

2.657

2.910

990

12.316

Parque Natural da Arrábida

1.233

1.394

2.105

*

664

5.396

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e

3.821

2.440

2.215

1.650

*

10.126

Costa Vicentina
Parque Natural do Vale do Guadiana
Parque Natural da Ria Formosa
Parque Natural do Litoral Norte

282

*

*

*

168

450

7.031

6.312

5.444

1.138

2.104

22.029

*

*

*

5.767

5.223

10.990

Reserva Natural da Serra da Malcata

1.255

730

795

830

9

3.619

Reserva Natural do Paul de Boquilobo

377

628

1.132

179

562

2.254

Reserva Natural do Estuário do Tejo

*

*

1.132

15

102

1.249

Reserva Natural Sapal de Castro Marim e

*

915

1.582

1.013

530

4.040

*

309

191

2.376

968

3.844

1.321

955

841

*

629

3.746

VRSA
Reserva Natural Lagoas de Sto André e da
Sancha
Reserva Natural Estuário do Sado
Reserva Natural Berlengas
Reserva Natural Dunas de S. Jacinto
Reserva Natural do Paul de Arzila
Paisagem Protegida da Serra do Açor
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da

*

*

*

*

*

0

3.324

7.133

8.438

7.542

8.205

34.642

*

2.157

2.369

1.163

692

6.381

4.441

3.554

5.112

800

*

13.907

777

881

1.655

761

496

4.570

74.738

76.019

54.886

41.097

31.302

277.418

Costa da Caparica
TOTAL
* Dados não disponibilizados.

Fonte: Autor.
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3.3. A realidade actual do turismo nas áreas protegidas
Na tentativa de identificar alguns aspectos actuais relativos à existência ou não de actividades
turísticas a decorrer em áreas protegidas foi concebido um inquérito on-line administrado a quem tem
responsabilidades ao nível da gestão dessas mesmas áreas. Optou-se por realizar este tipo de
inquérito, através de amostras intencionais, seleccionando para isso as principais áreas protegidas de
Portugal Continental (Parque Nacional, Parques Naturais e Paisagens Protegidas). Foram obtidos 27
questionários respondidos, correspondentes a 27 das 29 áreas protegidas inquiridas. Este questionário
foi dirigido aos serviços centrais do ICNB, o qual se encarregou de reenviar para as áreas protegidas
em estudo.
Do questionário fazem parte cinco questões todas elas orientadas para o objectivo de ilustrar,
de forma pragmática e actual, o panorama que caracteriza o turismo nas áreas protegidas.
Apresentam-se, de seguida, os resultados obtidos.
Atenda-se aos Gráficos 1., 2. e 3. abaixo, com a indicação dos resultados obtidos.
a) Existência de actividades turísticas nas áreas protegidas: actualmente as actividades turísticas
estão maioritariamente (89% - 24) implantadas no seio das áreas protegidas, nas suas várias
vertentes, sejam elas de actividades de animação diversas como de algum alojamento nas
modalidades permitidas de Turismo de Natureza ou Turismo no Espaço Rural;
b) Actividades de carácter turístico que mais se desenvolvem nas áreas protegidas10: as
actividades de carácter turístico mais desenvolvidas nas áreas protegidas são
fundamentalmente

os

percursos

pedestres

(16%),

os

circuitos

TT

(7,2%),

os

passeios/caminhadas (6,4%) e o BTT (5,6%). Todos os outros se apresentam de forma muito
fragmentada e reduzida, aparecendo por exemplo no campo dos “diversos”, muitas actividades
específicas de certas AP’s como sejam a “observação de cetáceos”(0,8%), a “visita a
grutas”(0,8%), como também outras actividades pouco expressivas como são as “actividades
de educação ambiental”(0,8%) e a “gastronomia”(0,8%). É importante salientar os resultados
obtidos pelos circuitos TT, uma vez que esta actividade é geralmente mal vista pelas entidades
competentes uma vez que é motorizada, geradora de poluição, destruidora de caminhos e
incómoda no ruído que provoca. Por outro lado actividades tão importantes como “educação e

10

Para um universo de vinte e quatro AP’s, três não desenvolvem qualquer actividade.
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sensibilização ambiental”, tão importantes para o entendimento da própria área protegida, não
têm praticamente nenhuma expressão (Gráfico 1.).
Gráfico 1. Actividades de carácter turístico que mais se desenvolvem nas áreas protegidas

NR
Outros diversos
Passeios de bicicleta
Orientação
Pesca
Surf
Desportos naúticos(remo,vela,canoagem)
Observação aves
Passeios de barco
Festas/feiras
BTT
Passeios culturais/caminhadas
Circuitos TT
Percursos pedestres
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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c) Entidades responsáveis pelo desenvolvimento de actividades turísticas nas AP’s11: as
entidades responsáveis pela dinâmica existente no desenvolvimento das actividades de
carácter turístico são essencialmente as que representam o concelho (28%) onde a AP se
encontra. Também as entidades do distrito (20%) têm uma valoração importante para este
efeito, a partir do qual a representatividade é menor quer se trate de entidades nacionais
(16%), pela iniciativa da AP (12%) ou pela autarquia/juntas de freguesia (12%). Torna-se
curioso a forma como é respondida esta questão porque se evidenciarmos as empresas
licenciadas pelas AP’s para actuarem na sua área, grande parte delas são constituídas por
clubes e associações locais que não podem efectuar estes serviços enquanto forma de
exploração turística (Gráfico 2.);

11

Para um universo de vinte e quatro AP’s, três não desenvolvem qualquer actividade.
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Gráfico 2. Entidades responsáveis pelo desenvolvimento de actividades turísticas nas AP’s
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d) A importância do desenvolvimento de actividades turísticas no âmbito das AP’s: as entidades
que possuem actividades turísticas na sua AP são aquelas que também elas não duvidam da
sua importância, uma vez o valor obtido (89%) tem a mesma representatividade do valor obtido
na 1ª questão. Entende-se desta forma que as AP’s onde não são efectuadas as actividades
turísticas também não têm a percepção da sua maior ou menor valia enquanto factor de
desenvolvimento;
e) As áreas onde o turismo pode representar o maior e melhor contributo para as AP’s: pode
observar-se que existem três áreas de contribuição que se distinguem das restantes e que são
nomeadamente a “promoção das áreas protegidas” (17,6%), a “sensibilização ambiental”
(17,6%) e o “desenvolvimento de actividades económicas com vista à melhoria da economia
regional” (16,7%). Não é de estranhar que as duas primeiras áreas sejam apontadas como as
principais, uma vez que, numa óptica de quem gere ou administra as áreas protegidas o
importante será dar a conhecer as mesmas, abrindo desta forma caminho para a tão desejada
sensibilização ambiental da população e visitantes, com vista à melhor compreensão dos
valores naturais e ambientais. Quanto ao terceiro aspecto será certamente uma ambição mas
onde a gestão/administração da AP tem uma palavra importante a dizer essencialmente no que
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diz respeito à distinção dos produtos locais, através da sua certificação e que pode levar a uma
maior procura. Doutra forma, as regiões debatem-se com uma economia regional muito
sensível onde grande parte dos comerciantes têm uma idade avançada e um fraco poder
empreendedor. A revitalização dessa economia regional através da implantação de um produto
com mais valias, poderá contribuir para a renovação do interesse e passagem do testemunho
“comercial” para gerações mais novas e com uma capacidade empreendedora maior,
dinamizando desta forma todo um conjunto de serviços associado (Gráfico 3.).
Gráfico 3. As áreas onde o turismo pode representar o maior e melhor contributo para as AP’s
NR
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De uma forma geral pode concluir-se que a maior parte das AP’s possuem actividades
turísticas onde se destacam os “percursos pedestres”, promovidos essencialmente por
empresas/associações do concelho. O turismo é uma actividade económica importante e por isso deve
constituir-se como uma alavanca para a promoção das AP’s, dando um incremento à sensibilização
ambiental e promovendo um maior desenvolvimento de actividades económicas que visem gerar um
maior rendimento para as comunidades locais.
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CONCLUSÕES
O Turismo representa um factor de desenvolvimento para todos os países, quer pela sua
importância económica, quer pelas várias transformações que gera a nível social, ambiental, cultural,
etc. A actividade turística revela-se enquanto uma possibilidade de obter mais valias para as regiões,
quer pelo incremento comercial que pode gerar, quer pela possibilidade de criação de infra-estruturas
que melhorem o nível de vida das comunidades residentes. O turismo estabelece uma relação muito
próxima com o território, pois apodera-se do espaço, atribuindo-lhe um dado valor de uso, e
transforma-o, conferindo-lhe um valor de troca. Pode, nesse processo, pôr em causa a qualidade
ambiental e social das populações de acolhimento. Por isso, é tão importante planear o
desenvolvimento do turismo já que só por esta via é possível ordenar as acções do Homem sobre o
território e, ao mesmo tempo, direccionar a construção adequada de equipamentos e de facilidades e
evitar ou minimizar os efeitos negativos que poderiam advir para os recursos, como seria o caso da sua
destruição ou a diminuição da sua capacidade de atracção.
O turismo numa área protegida tem a ver não só com a administração/gestão dessa mesma
área, mas também com os municípios, enquanto organismos do poder público (a quem cabe a
responsabilidade de dar início ao processo de planeamento do turismo), ao movimento associativo
nessa região, até ao residente individual (através da sua disponibilidade, participação, simpatia, etc).
De uma forma geral todas as áreas protegidas em Portugal Continental vêem como importante o
desenvolvimento do turismo. Contudo apresentam algumas fragilidades ao nível da estruturação da
oferta. Existe a percepção das ideias fundamentais na aplicação da actividade, porém, as condições
estruturais de apoio a esse desenvolvimento e que passam pela falta de meios humanos suficientes
com formação adequada, o próprio conhecimento/sensibilidade para a área turística, fazem com que
sejam praticamente as entidades da região, muitas vezes Associações e Clubes Desportivos, que
desenvolvem a grande maioria das actividades. Acresce a tudo isto a quase inexistência de Cartas de
Desporto de Natureza que, certamente, iriam incrementar uma maior procura por parte das empresas
de animação turísticas nacionais e internacionais desenvolvendo a actividade turística de uma forma
mais profissional.
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Nesse sentido entendem-se como relevantes algumas acções, como sejam: a formação urgente
de Guias de Natureza - havendo um curso disponível que pudesse abarcar origens “académicas”
variadas, e que conduzisse a uma certificação; permitir a alteração da legislação do turismo de
natureza, nomeadamente no aproveitamento de outro tipo de instalações (armazéns agrícolas e outros)
para o turismo nestas áreas bem como a criação de linhas especificas para o financiamento deste tipo
de projectos, com o mínimo de custos para os empresários, no sentido de incentivar, a médio/longo
prazo a criação de infra-estruturas adequadas, bem como possibilitar à gestão dos parques a
realização das Cartas de Desporto da Natureza.
A actividade turística nas áreas protegidas só poderá ser bem sucedida e um verdadeiro
instrumento de desenvolvimento local se todos os intervenientes tiverem em conta os princípios de
utilização dos recursos de forma sustentável. Importa igualmente considerar o envolvimento da
população local e de todas as entidades necessárias para o seu desenvolvimento, como sejam os
operadores turísticos, empresas de animação, empresas e associações locais, restauração, hotelaria e
outros serviços indispensáveis para o bom funcionamento desta actividade complexa e diversificada
como é o Turismo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Miguel (2006). Um Planeta Ameaçado: A Ciência Perante o Colapso da Biosfera,
Lisboa: Esfera do Caos Editores, Lda.
ARCHER, B. and COOPER, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”, In: W. Theobald
ed.: Global tourism: The Next Decade, Oxford: Butterworth-Heinemann, 73-91.
ARROTEIA, J. C. 1994"O Turismo em Portugal - Subsídios para o seu conhecimento", Aveiro :
Cadernos Turismo e Sociedade 1, Secção Autónoma de Gestão e Engenharia Industrial,
Universidade de Aveiro.

1942

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

BAPTISTA, Mário (1990). O Turismo na economia: uma abordagem técnica, económica, social e
cultural, Lisboa: Instituto Nacional de Formação Turística.
BAPTISTA, Mário (1997). Turismo: competitividade sustentável, Lisboa/S.Paulo: Verbo.
BELISLE, F.J and HOY, D.R. (1980) “The Perceived Impact of Tourism by Residents: A Case Study in
Santa Maria, Columbia”, Annals of Tourism Research, 7(1):83-101
BERNO, T. (1999) “When a Guest is a Guest. Cook Islanders View Tourism”, Annals of Tourism
Research,26(3):656-675
BUCKLEY, R. and PANNELL, J. (1990) “Environmental Impacts of Tourism and Recreation in National
Parks and Conservation Reserves” The Journal of Tourism Studies, 1(1): 24-32
BUTLER, R.W. (1978) “The Impact of Recreation on the Life Styles of Rural Communities”, Wiener
Geographische Schriften, 51:187-201
BJORK, P. (2000). “Ecotourism from a conceptual perspective, an extended definition of a unique
tourism form”, The International Journal of Tourism Research, 2: 189-202.
BOERS, H. e BOSCH, M. (1995). La Tierra, destino turístico; introduccíon al turismo y al medio
ambiente, Madrid: SME/Institute for Environmental Communication and Netherlands, Institute of
Tourism and Transport Studies.
BORREGO, Carlos (1996). “Ambiente e desenvolvimento: uma

utopia?”, Vértice,

Outubro-

Novembro, 74:67-70.
BUDOWSKI, G. (1976). “Tourism and Environmental Conservation: Conflict, Coexistence or
Symbiosis?”, Environmental Conservation, Vol. 3, 1:27-31.

1943

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

BURKART, A. J. 1974 Tourism : Past, present and future, London : Heinemann.
BURNAY, Maria J. (2000). “ As áreas protegidas”, Turismo Natureza, Ciclo de Debates 2000 – Livro
de Actas, Lisboa: Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo, 25-34.
CONFEDERAÇÃO DO TURISMO PORTUGUÊS – (CTP) (2005). Reinventando o Turismo em
Portugal, Lisboa: CTP.
COOPER, Chris et al (2001). Turismo, princípios e prática, Porto Alegre: Bookman.
CORDEIRO, Itamar D. (2006). “Contribuição do Turismo para os Parques Nacionais Brasileiros: um
estudo de caso do Parque Nacional do Catimbau (Buíque-PE/Brasil)”, Revista Turismo &
Desenvolvimento, 5:113-127.
CUNHA, Lícinio1997 Economia e Política do Turismo, Lisboa : McGrawHill
EDGELL, D.L. (1993) “Socio-cultural and Environmental Aspects of International Tourism”, In: H.V. van
Lier - P.D. Taylor eds.: New Challenges in Recreation and Tourism Planning; Elsevier Sciences,
Amsterdam, The Netherlands, 213-222 .
EDWARDS, J. and BANKS, M. (1990) “Environment, Tourism and Development”, Tourism
Management, 11(3): 266-267
FIGUEIRA, Victor (2000). “A Ecologia Humana e o Turismo: breves apontamentos”, Actas do VIII
Encontro Nacional da APDR, Vol. 2:351-366, APDR.
FIGUEIRA, Victor (2002). "O Turismo no Baixo Alentejo: equilibrar ou desmoronar?, Vila Real:
Comunicação efectuada no 1º Congresso de Estudo Rurais, Colectânea de Comunicações, Instituto
Politécnico de Beja 2000-2001, 415-431.

1944

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

GONÇALVES, José Luís da Silva (1998). “Áreas Protegidas - locais privilegiados para a educação
ambiental”, Correio da Natureza, 2:15-17.
INSKEEP, Edward (1987). “Environmental Planning for Tourism”, Annals of Tourism Research, Vol.
14, 1:118-135.
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA - ISCTE (2004). “Parques
Visão XXI – estratégia e modelo de gestão para os parques naturais”, [Acedido em 06-06-2007].
Disponível em http://www.icn.pt/destaques/destaques_anexos/SE200105.pdf.
MATHIESON, A. e WALL, G. (1992). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, London:
Longman.
MIDDLETON, Victor T. C. (1998). Sustainable Tourism: a marketing perspective, Oxford:
Butterworth-Heinemann.
NICKERSON, Norma P. (1996). Foundations of tourism, New Jersey: Prentice-Hall.
RUSCHMANN, Doris (1997). Turismo e Planejamento Sustentável: a protecção do meio ambiente,
Campinas: Papirus Editora.
SILVA, João A. et al (2006). “Para uma Cultura da Qualidade Total no Destino Turístico: Métodos de
Diagnóstico e Estratégias de Desenvolvimento”, Revista Turismo & Desenvolvimento, 5:21-40.
SOROMENHO-MARQUES, Viriato (1998). O Futuro Frágil: Os Desafios da Crise Global do
Ambiente, Mem Martins: Publicações Europa-América.
TOLVANEN et al (2004). “Research on ecological and social sustainability of nature tourism in northern
Finland”,

[Acedido

em

07-10-2007].

Disponível

em

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp002-38.pdf.

1945

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

TRIBE, John et al (2000). Environmental Management for Rural Tourism and Recreation, London
and New York: Cassel.
WARD,
Ecotourism
[Acedido

Natasha

K.

Development
em

(1997).
in

the

“Ecotourism:
state

of

Reality
Quintana

07-10-2007].

or

Rhetoric:

Roo,

Mexico”,

Disponível

em

http://www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism/wes_portfolio/statmnts/pdfs/Albrae.pdf.

Legislação:
PORTUGAL. Decreto-Lei nº 256/86, de 27 de Agosto de 1986. Estabelece normas relativas ao
desenvolvimento das várias formas de turismo no espaço rural, revestindo a forma de “turismo de
habitação”, ou “agroturismo”. Governo. Lex: DR I Série , nº 196, de 27 de Agosto de 1986, 220-2222.
PORTUGAL. Resolução do Conselho de Ministros nº 102/96, de 08 de Julho de 1996. Políticas
sectoriais nas áreas protegidas. Governo. Lex: DR I Série A , nº 156, de 08 de Julho de 1996, 17621762.
PORTUGAL. Resolução do Conselho de Ministros nº 112/98, de 25 de Agosto de 1998. Cria o
Programa Nacional de Turismo da Natureza. Presidência do Conselho de Ministros. Lex: DR I Série B ,
nº 195, de 25 de Agosto de 1998, 4348-4350.
PORTUGAL. Decreto-Lei nº 47/99, de 16 de Fevereiro de 1999. Regula o turismo de natureza.
Ministério da Economia. Lex: DR I Série A , nº 39, de 16 de Fevereiro de 1999, 805-818.
PORTUGAL. Decreto-Lei nº 54/02, de 11 de Março de 2002. Estabelece o novo regime jurídico da
instalação e do funcionamento dos empreendimentos de turismo no espaço rural. Ministério da
Economia. Lex: DR I Série A , nº 59, de 11 de Março de 2002,2068-2083.

1946

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

PORTUGAL. Decreto-Lei nº 56/02, de 11 de Março de 2002. Altera o Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de
Fevereiro, que regula o turismo de natureza. Ministério da Economia. Lex: DR I Série A , nº 59, de 11
de Março de 2002, 2112-2129.

Sites:
http://www.dgturimo.pt, consultado em 20-01-2007.
http://www.iucn.org/ , consultado em 10-06-2007.
http://www.iambiente.pt, consultado em 13-06-2007.
http://www.icn.pt, consultado em 01-10-2007.
http://www.icn.pt , consultado em 01-10-2007.
http://www.unwto.org , consultado em 05-10-2007.

1947

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

Rota do Românico do Vale do Sousa - Turismo e Património como projecto
de desenvolvimento para o Vale do Sousa
Rosário Correia Machado12
Directora da RRVS

Resumo
Em 1998 inicia-se um processo de desenvolvimento sustentado. Da articulação, promovida pela
CCDRN, entre várias instituições, DGEMN, IPPAR e a VALSOUSA, é decidido inventariar os elementos
patrimoniais de estilo românico do Vale do Sousa, do qual resultou uma proposta de 19 elementos que,
em 2004 passariam a 21 elementos.
Em 2003, com a assinatura de vários protocolos, deram-se inicio às obras de conservação, valorização
e salvaguarda dos imóveis tutelados pela então DGEMN.
Para além da componente de conservação, valorização e salvaguarda, a RRVS desenvolve ainda um
conjunto de outras vertentes inerentes à criação de um novo produto turístico cultural.
Abstract
1998 marks the beginning of a sustained development process. From the articulation promoted by
CCDRN between several institutions – DGEMN, IPPAR and VALSOUSA – the Sousa Valley’s
Romanesque heritage items are inventoried, resulting in 19 selected elements, which would become 21
in 2004.
In 2003, after signing several protocols, conservation, improvement and preservation works began
taking place in the property then under the DGEMN’s responsibility.
Besides this conservation, improvement and preservation aspect, the RRSV also promotes a group of
related activities concerning the development of a new cultural touristic product.
Palavras Chave: Românico, Touring Cultural, desenvolvimento sustentado
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Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Pós Graduada em Gestão de Centros Urbanos e Pós
Graduada em Turismo, Ordenamento e Gestão do Território. Desde 1997 Técnica Superior da VALSOUSA. Foi coordenadora do
Gabinete Técnico de Apoio ao Desenvolvimento da VALSOUSA e em Maio de 2006 nomeada Directora da RRVS
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O Vale do Sousa e o desenvolvimento regional
A região do Vale do Sousa agrega os municípios de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de
Ferreira, Paredes e Penafiel, integra a NUT III Tâmega. Com cerca de 330.000 habitantes, que
representam 9% de toda a região Norte, numa área de 767, 1 Km2, 3,6% do total da região Norte, num
total de 144 freguesias, o Vale do Sousa tem uma densidade populacional de 427 habitantes por Km2
(INE, Censos 2001).

Mapa 1 – Mapa do Vale do Sousa/Portugal

As dinâmicas relativamente fortes que o Vale do Sousa tem registado, nos últimos anos em termos
sócio-demográficos, potenciaram, e certamente influenciaram, o desenvolvimento económico da região,
pois as sociedades mais jovens são consideradas mais dinâmicas e empreendedoras.
Sendo que no Vale do Sousa a agricultura, a criação de gado, os lacticínios e a vitivinicultura já foram
as principais actividades económicas, nos últimos anos, tal como em quase todo o país, outras
actividades, como por exemplo a indústria e os serviços, ganharam posição face a estas. Actualmente,
as principais actividades económicas no conjunto de municípios são a indústria do calçado, da
madeira, do mobiliário e a do vestuário (INE, Censos 2001), embora, e importa referir, que ao nível de
cada um dos concelhos, poderá existir uma dependência maior e diferenciada relativamente a algumas
actividades económicas.
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É neste processo dinâmico inserido neste retrato físico e humano do território que se desenvolveu ao
longo dos tempos e ao qual se prende um processo histórico específico que permite hoje dispor de um
legado patrimonial relevante, como é um bom exemplo o património românico, que agora se pretende
valorizar através da criação de uma Rota Temática. (Cf. SIRGADO: 2004)

O projecto Rota do Românico do Vale do Sousa
No âmbito da concretização do desenvolvimento regional, tendo como base todo um trabalho de
análise resultante de levantamentos e inventariação de situações, surge da conjugação de esforços de
um conjunto de entidades, uma ideia clara, com base no património, um dos denominadores comuns
do Vale do Sousa – que abrange os concelhos de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de
Ferreira, Paredes e Penafiel – construir um projecto aglutinador e com resultados integrados e
sustentados, que só será potenciador de desenvolvimento se cumprir uma estratégia integradora dos
valores e das culturas locais especificas e diferenciadoras do território.
Com o reconhecimento que o turismo se oferece como importante instrumento de desenvolvimento das
economias contemporâneas, repercutindo-se em benefícios de médio e longo prazo quando
implementado na lógica sustentada. Contudo convém referir, tal como referem González e Ruiz, o
turismo não deve ser encarado “apenas” como um fenómeno macroeconómico mas, antes e
fundamentalmente, um fenómeno que se desenvolve à escala local com implicações directas e
indirectas sobre a vida das pessoas e locais onde se desenvolve. (Cf. GONZÁLEZ, RUIZ:2006). Neste
sentido a articulação das dinâmicas de governabilidade territorial no seu todo devem ser uma
importante premissa, de forma a estabelecer estratégias competitivas idóneas e centradas em
objectivos de desenvolvimento sustentável para o próprio território/destino.
O projecto Rota do Românico do Vale do Sousa (RRVS) inicia-se em 1998, quando no âmbito do
PROSOUSA (Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Sousa), a então Comissão de
Coordenação da Região Norte13, promoveu a elaboração dos relatórios preliminares de apoio à
selecção do património que constitui a RRVS. Em 2003, são assinados, no Paço Episcopal na
presença do Sr. Bispo do Porto, os protocolos com os representantes eclesiásticos das paróquias onde
13

Em 2004 passa a ser designada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
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se localizam alguns dos monumentos (Igrejas) e com alguns privados e a partir deste momento iniciamse as obras de recuperação, conservação e salvaguarda. Foram efectuadas obras nos 19 monumentos
da tutela da então Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) e no Mosteiro de
Pombeiro da tutela do então Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

Foto 1 – Igreja S. Mamede Vila Verde, em Felgueiras. Antes da Intervenção

Foto 2 – Igreja de S. Mamede Vila Verde, em Felgueiras. Depois da Intervenção

Constituída a rede de parcerias envolvidas, validadas através de assinatura de Protocolos, o projecto
foi sendo desenvolvido com o esforço de um conjunto de entidades públicas e privadas:
Comunidade Urbana do Vale do Sousa (Entidade Promotora/gestora);
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (Entidade extinta);
Instituto Português do Património Arquitectónico (actualmente DSBC – Direcção Regional da
Cultura do Norte);
Turismo de Portugal;
Associação para o Desenvolvimento do Turismo na Região do Norte (ADETURN);
Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Sousa;
Igreja Católica – Diocese do Porto.
Em 2003 no âmbito da Comissão de Acompanhamento, constituída por todas as entidades, e por
proposta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) é
encomendado um estudo com o objectivo de dar resposta a uma questão central e, a um conjunto de
possíveis respostas.
Conjunto de Monumentos a reabilitar ou produto turístico?
Se produto turístico: Conjunto de Monumentos visitáveis em rede? Pedaço específico de história da
Arquitectura ou da História de Portugal? Ou das duas? Confinado às infra-estruturas sobreviventes ou
à envolvência? Se no caso de uma resposta positiva, Com que estruturação intrínseca? Com que
modelo de gestão? Com que necessidades em termos de Recursos Humanos?
Assim, em Setembro de 2004 é entregue o “Plano de Acção para a Implementação e Dinamização
Turístico e Cultural da RRVS” elaborado por uma consultora. Do Plano de Acção decorre a
estruturação num conjunto de vertentes a ter em conta na criação do produto Rota do Românico do
Vale do Sousa: Vertente Infraestrutural (Obras de Conservação Valorização e Salvaguarda), Vertente
Envolvente, Vertente de Informação e Interpretação; Vertente de Comunicação, Vertente de Sinalética
e Vertente de Promoção e Animação. Aponta também a Comunidade Urbana do Vale do Sousa como
entidade gestora da Rota do Românico, em estreita articulação com as Câmaras Municipais que a
integram.
Os objectivos gerais do projecto foram clarificados e com base no desenvolvimento regional integrado
e sustentado, são definidos:
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Ordenamento do território, através da valorização do património;
Criação de um novo sector produtivo gerador de riqueza;
Mudança da imagem do Vale do Sousa (interna e externa);
Qualificação dos recursos humanos da região;
Empregabilidade qualificada.

Bem como os objectivos específicos da Rota ao longo do seu desenvolvimento vão sendo
consolidados:
A RRVS pretende constituir-se como um produto turístico - cultural assente em 21 elementos
patrimoniais Românicos existente no Vale do Sousa;
Pretende posicionar a região do Vale do Sousa (Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços
de Ferreira, Paredes e Penafiel) como o destino Português do Românico;
Pretende atrair turistas nacionais e estrangeiros;
Em 2006 por nomeação da Junta da Comunidade Urbana do Vale do Sousa foi nomeada a Directora
da Rota do Românico do Vale do Sousa e deu-se início à constituição da equipa técnica.
Refira-se que, do conjunto de vertentes, a componente infraestrutural já estava em desenvolvimento e
as restantes vertentes iniciam a partir de 2004 o processo de preparação e desenvolvimento. Assim e,
até ao momento o projecto Rota do Românico do Vale do Sousa já foi desenvolvido nas seguintes
vertentes:
a) Conservação, salvaguarda e valorização do património histórico construído (vertente
infraestrutural);
Ao abrigo da medida 2.4 do Programa ON, AIBT do Vale do Sousa, a Comunidade Urbana do Vale do
Sousa é promotora, em estreita articulação com um conjunto de entidades e sob a coordenação da
AIBT do Vale do Sousa deste projecto, que se traduz na sua maior componente em termos de volume
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de investimento, e tem como principal objectivo material, a recuperação e salvaguarda de 19
monumentos românicos existentes no Vale do Sousa.
b) Plano para a Implementação e Dinamização Turística e Cultural da Rota do Românico do Vale
do Sousa
Este projecto, também ele apresentado pela Comunidade Urbana do Vale do Sousa é composto por 3
sub-projectos:
1. Projecto de Comunicação, Informação e Interpretação;
2. Projecto de Divulgação e Promoção;
3. Projecto de Animação Turística.
c) Programa de Formação para a Promoção e Dinamização da Rota do Românico;
Projecto promovido pela Adersousa, e em estreita articulação com os restantes projectos, é muito mais
que a oferta de um conjunto de cursos de formação. É, antes, uma trave mestra da (re)valorização dos
recursos humanos da região, uma aposta estratégica de longo prazo, assegurando a formação,
qualificação e promoção da excelência no serviço a prestar aos turistas pelos profissionais que estão
ou que venham a estar envolvidos na dinamização turística e cultural da Rota do Românico no Vale do
Sousa, viabilizando simultaneamente a sua sustentabilidade.
d) Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do Vale
do Sousa.
Traduzida na realização do Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da
Rota do Românico do Vale do Sousa, tratou-se de um levantamento da situação das envolventes dos
21 monumentos da RRVS para definição de critérios uniformizadores das futuras intervenções nas
envolventes.
O principal objectivo foi alargar e/ou definir zonas de protecção dos monumentos, bem como, definir os
corredores da rota, ou seja, proteger as áreas envolventes aos monumentos integrando as redes
viárias de ligação entre estes.
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O Românico do Vale do Sousa
“O românico foi introduzido em Portugal numa fase adiantada do século XI, por acção do Conde D.
Henrique e da sua Corte. Os primeiros testemunhos desse género surgiram no Norte do Condado,
depois Reino, e são sobretudo edifícios religiosos – Catedrais, Mosteiros, Igrejas, Capelas –, edifícios
militares – Castelos e Torres Senhoriais – e edificações civis – monumentos funerários e pontes.
No Vale do Sousa, o românico está associado ao despoletar da nacionalidade, reflectindo a ocupação
das terras progressivamente conquistadas. A diversidade dos testemunhos monumentais românicos aí
existentes permite oferecer um leque muito completo dos tipos arquitectónicos então construídos, que
passavam pelos:
- conjuntos monásticos (Mosteiro de Pombeiro de Ribavizela, Igreja de S. Salvador de Unhão, Igreja
de S. Vicente de Sousa, Igreja de Santa Maria de Airães, Igreja de S. Pedro de Ferreira, Igreja de S.
Pedro de Cête, Igreja de S. Salvador de Paço de Sousa),
- igrejas paroquiais e santuários isolados (Igreja Velha de S. Mamede de Vila Verde, Igreja de Santa
Maria de Meinedo, Igreja do Salvador de Aveleda, Igreja de S. Gens de Boelhe, Igreja de S. Miguel de
Gândara/Cabeça Santa, Igreja de S. Pedro de Abragão, Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios e Ermida
de Nossa Senhora do Vale de Cête),
- estruturas funerárias (Monumento funerário do Sobrado/Marmoiral, Memorial da Ermida),
- torres senhoriais e/ou defensivas e arquitectura civil (Torre/Castelo de Aguiar de Sousa, Torre de
Vilar, Ponte de Vilela e Ponte de Espindo).
Foi a partir desta singularidade, criada pela memória histórica deste território, no período de afirmação
da arte românica, que a RRVS foi estruturada, integrando 21 objectos patrimoniais que, no conjunto,
procuram testemunhar o papel que este território outrora desempenhou na história da nobreza
portuguesa e das Ordens Religiosas. Este conjunto empresta à RRVS um carácter único que deve ser
valorizado, no sentido de fazer desta Rota e do Vale do Sousa, um produto e um destino com
especificidades, ancorado a um património com grande valor regional, nacional e ibérico.” (DHV FBO,
2005:3)
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A Rota do Românico do Vale do Sousa
A Rota do Românico do Vale do Sousa é constituída por 21 elementos patrimoniais:
Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, em Felgueiras
Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, em Penafiel
Mosteiro de São Pedro de Ferreira, em Paços de Ferreira
Mosteiro de São Pedro de Cête, em Paredes
Torre de Vilar, em Lousada
Torre do Castelo de Aguiar de Sousa, em Paredes
Ponte de Vilela, em Lousada
Ponte de Espindo, em Lousada
Marmoiral de Sobrado, em Castelo de Paiva
Memorial da Ermida, em Penafiel
Igreja de São Vicente de Sousa, em Felgueiras
Igreja do Salvador de Unhão, em Felgueiras
Igreja de Santa Maria de Airães, em Felgueiras
Igreja de Santa Maria de Meinedo, em Lousada
Igreja do Salvador de Aveleda, em Lousada
Igreja de São Mamede de Vila Verde, em Felgueiras
Igreja do Salvador de Cabeça Santa, em Penafiel
Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, em Penafiel
Igreja de São Pedro de Abragão, em Penafiel
Igreja de São Gens de Boelhe, em Penafiel
Ermida da Nossa Senhora do Vale, em Paredes
O conjunto de 21 elementos patrimoniais está estruturado em dois grandes percursos, Percurso Norte,
do Mosteiro de Pombeiro ao Mosteiro de Ferreira e o Percurso Sul do Mosteiro de Cête à Torre de
Aguiar de Sousa.
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Mapa 2 - Percurso Norte da RRVS

Mapa 3 – Percurso Sul da RRVS
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Da definição e estruturação do produto, assente no Touring Cultural e Paisagístico, em conformidade
com as linhas orientadoras para o turismo nacional, definidas no Plano Estratégico Nacional para o
Turismo (PENT), chegou-se à conclusão que o perfil dos turistas que vêm visitar a Rota do Românico
do Vale do Sousa é o seguinte (DHVMC, 2004):
Especialistas
Público com interesse especifico em património cultural, história, arqueologia, urbanismo, entre outros.
Instituições de Ensino
Ensino básico, secundário e superior com vista à aquisição e/ou reforço da aprendizagem e à
investigação.
Público em Geral
Indivíduos com interesses culturais que procuram uma fruição combinada com a exploração de outros
atractivos turísticos.

No âmbito do projecto Comunicação, Informação e Interpretação foram desenvolvidas as seguintes
acções:
Sistema de Identidade
Criada a Marca Rota do Românico do Vale do Sousa e o respectivo Manual de Identidade.
Sistema de Sinalética
Considerado um elemento fundamental na fruição do visitante e do turista, o sistema de sinalética foi
dividido em duas componentes, orientativa e informativa/interpretativa.
A componente orientativa é composta por sinais na rede viária, com base nos percursos definidos, e
informativa nomeadamente a colocação de sinais de tipologia T2, colocados nas principais auto
estradas que cruzam o território. Refira-se que todo o sistema de sinalética na rede viária está de
acordo com o regulamento da sinalética turístico cultural nacional e devidamente licenciado pelas
entidades competentes.
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Fig. 1 – Sinal T5b – Direcção de Rota

Na componente interpretativa são integrados os Painéis de Informação do Monumento (PIM),
colocados junto aos 21 monumentos que integram a Rota do Românico do Vale do Sousa. Cada um
dos PIM contém informação sobre o respectivo monumento (interpretação de apoio em português e
inglês), desenho do alçado do respectivo monumento e o mapa da Rota do Românico do Vale do
Sousa com a indicação da localização do respectivo monumento na Rota.

Foto 3 – Painel Informação do Monumento (PIM)

Materiais de Comunicação
Tendo em conta a operacionalização da Rota do Românico do Vale do Sousa como produto turístico,
foram desenvolvidos e criados um conjunto de Materiais de Comunicação. Refira-se que foram também
tidos em conta aspectos fundamentais como o perfil de turistas que procuram este tipo de produto, os
operadores que o vendem, a comunidade educativa, etc.
Material promocional da RRVS:
Brochura Motivacional

1959

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

Guia Turístico
Monografia
Vídeo promocional
Merchandising
Mapa de bolso
Newsletter

Fig 2 – Capa da Monografia, DVD, Guia, Mapa e Brochura

Site
A Internet é actualmente um dos principais veículos de comunicação, considerado fundamental na
disseminação de informação e operacionalização de produto, sabe-se por indicadores validados que o
sector do turismo nos dias de hoje considera esta ferramenta imprescindível ao próprio sector.
Com um papel de destaque, o site na Internet da Rota do Românico do Vale do Sousa,
www.rotadoromanico.com, foi considerado deste o inicio uma acção importante. Concebido numa
primeira fase como veículo de informação, está previsto numa 2ª fase de consolidação do produto,
avançar para uma componente mais operacional de venda de produto.
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Fig. 3 – Homepage site RRVS

A Rota do Românico do Vale do Sousa e o futuro
No sentido de operacionalizar o produto e dar continuidade ao projecto de desenvolvimento regional,
estão em fase de planeamento um conjunto de outras acções e projectos nesse sentido.
Importa referir que a vertente de comunicação, promoção e animação são agora fundamentais para o
lançamento e afirmação do produto turístico e cultural e, neste sentido são considerados prioritários
nesta segunda fase, mais macro de planeamento (2008 – 2015). Importa dar prestígio e qualidade a
uma Rota que se pretende posicionar no mercado nacional e internacional, como um dos principais
destinos do património Românico.
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O Papel do Turismo no Desenvolvimento Rural em Portugal
A importância da integração das visões dos visitantes e residentes14
Elisabete Figueiredo15
Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas – Universidade de Aveiro
3810-193 Aveiro, Portugal. Telf. +351234372492
elisa@ua.pt

Elisabeth Kastenholz
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial – Universidade de Aveiro
3810-193 Aveiro, Portugal. Telf. +351234370361
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Resumo:
O turismo em espaço rural tem sido frequentemente apresentado como um importante instrumento de
desenvolvimento local. No entanto, a (ainda) escassa evidência empírica produzida em Portugal tem
demonstrado os fracos impactos positivos desta actividade para os contextos rurais.
No desenvolvimento de um destino turístico de forma sustentável é importante ter em conta as diversas
representações sobre o mesmo, assim como os interesses diferenciados de visitantes e de residentes.
Através da compreensão das diferenças mencionadas e da reflexão acerca dos seus impactos no
desenvolvimento quer da actividade turística, quer dos contextos socioeconómicos em que a mesma se
insere, quer ainda da articulação entre ambos os aspectos, é possível fornecer algumas pistas sobre o
futuro das áreas rurais.
Neste trabalho são debatidas diversas representações de distintos agentes e actores sociais face ao
espaço rural como destino turístico (particularmente na região Norte do país), com base na evidência
empírica produzida no âmbito de duas teses de doutoramento. Embora partindo de pressupostos
14

Esta comunicação é uma versão alargada da comunicação apresentada por convite pelas autoras no 3rd European Congress
on Rural Tourism – Challenges and Strategies for Rural Tourism, Topic 1 – Romanticism or ‘Rural Disney’ – Where are
we Heading?, Eger, Hungria, 27 de Setembro (Kastenholz e Figueiredo, 2007).
15
Pessoa de contacto.
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diversos e utilizando metodologias distintas, ambos os trabalhos apontam para a existência de
diferenças relevantes quer dentro do universo dos turistas em espaço rural, quer entre este e os
residentes rurais.

Palavras-chave: Turismo rural, desenvolvimento rural, percepções de residentes e visitantes,
segmentação do mercado, marketing de destino.
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1. Introdução
O turismo em espaço rural é frequentemente apresentado como um importante mecanismo de
desenvolvimento local. No entanto, a (ainda) escassa evidência empírica produzida em Portugal tem
demonstrado os fracos impactos positivos daquela actividade para os contextos rurais. Diversas razões
para esta escassa contribuição podem ser apontadas, desde as relacionadas com a própria natureza
da actividade, às associadas à escassa articulação da mesma com a envolvente socioeconómica,
passando pelas que se relacionam com a dificuldade em integrar as perspectivas de residentes e
habitantes nas propostas e medidas de desenvolvimento local para o meio rural.
No sentido de desenvolver um destino turístico de forma sustentável é importante ter em conta as
diversas representações sobre o mesmo, assim como os interesses diferenciados de visitantes e de
residentes. Através da compreensão das diferenças mencionadas e da reflexão acerca dos seus
impactos no desenvolvimento quer da actividade turística, quer dos contextos socioeconómicos em que
a mesma se insere, quer ainda da articulação entre ambos os aspectos, é possível fornecer algumas
pistas sobre o futuro das áreas rurais.
Neste trabalho são apresentadas e debatidas diversas representações de distintos agentes e actores
sociais face ao espaço rural como destino turístico (particularmente na região Norte do país), com base
na evidência empírica produzida no âmbito de duas teses de doutoramento. Embora partindo de
pressupostos diversos e utilizando metodologias também diversas, ambos os trabalhos apontam para a
existência de diferenças relevantes quer dentro do universo dos turistas em espaço rural, quer entre
este e os residentes rurais. Os trabalhos mencionados demonstram claramente que a ruralidade não
tem o mesmo significado para todos os agentes e actores, encontrando-se as suas percepções muito
dependentes das respectivas experiências, valores, motivações, necessidades e interesses pessoais.
Basicamente podemos distinguir duas grandes visões acerca do rural e da ruralidade: a que é
propriedade dos visitantes, muito marcada pela nostalgia e pela idealização das áreas rurais como
espaços idílicos e a que é veiculada pelos habitantes locais, bastante mais determinada pela
percepção dos seus espaços de vida como pouco desenvolvidos social e economicamente.
No presente artigo começamos por apresentar uma definição de turismo rural, assim como uma breve
caracterização da evolução da oferta e da procura deste tipo de turismo em Portugal. Seguidamente
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discute-se o papel do turismo rural como mecanismo de desenvolvimento local, tendo em conta alguma
da evidência empírica que tem sido produzida nos últimos anos acerca dos seus impactos sociais e
económicos. Na parte final da comunicação apresentam-se alguns dados recolhidos pelas autoras,
acerca das diferenças entre diversos segmentos de turistas e das diferenças entre visitantes e
residentes rurais. A discussão destas diferenças permite-nos compreender o modo como um bom
planeamento do destino turístico, integrando as diferentes percepções, motivações, interesses e
necessidades dos diversos actores, pode contribuir de forma mais eficaz para o desenvolvimento dos
contextos sociais locais, tornando-os simultaneamente atraentes para visitantes e residentes.
2. O Turismo Rural em Portugal – Breve Definição e Evolução
Embora a expressão turismo rural seja comummente utilizada, não existe uma definição consensual e
universal do seu significado. De uma maneira muito geral, o turismo rural pode ser apresentado como o
conjunto das actividades turísticas desenvolvidas em áreas rurais (e.g. Keane, 1992; OCDE, 1994) ou
ainda como os produtos turísticos especificamente motivados e relacionados com a ruralidade.
Genericamente as áreas rurais podem ser definidas por baixas densidades populacionais, pelo
predomínio da actividade agrícola, pela prevalência de povoamentos de dimensão reduzida e pela
preservação de modos de vida tradicionais (e.g. Lane, 1994; Cavaco, 1995a). Neste sentido, o agroturismo pode ser considerado o produto mais representativo dos contextos rurais, mesmo que apenas
caracterize um segmento muito específico do mercado mais geral do turismo em espaço rural (e.g.
Wilson et al., 2001).
Como refere Lane (1994) idealmente o turismo rural deve ser desenvolvido em áreas rurais e ser
funcionalmente rural, de escala rural, de carácter tradicional e ainda de crescimento sustentável,
controlado pelas populações locais. No mesmo sentido, Keane (1992) utiliza a expressão ‘rural
community tourism’16 para designar os produtos turísticos que resultam de acções integradas ao nível
local e coordenadas pelas populações.
A legislação portuguesa, nesta matéria, enfatiza essencialmente a natureza rural do alojamento
turístico, definindo turismo rural como “a combinação de actividades e serviços pagos, fornecidos em

16

A expressão é de difícil tradução em português, querendo significar as actividades turísticas que são desenvolvidas no seio
de comunidades rurais, com a participação, envolvimento e benefício das populações locais.
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áreas rurais, em estabelecimentos de carácter familiar…com o objectivo de oferecer um produto
turístico completo e diversificado em áreas rurais… de modo a preservar, restaurar e valorizar a
herança arquitectónica, histórica, natural e paisagística das regiões” (Dec.-Lei nº 54/2002) e
especificando tipos particulares de alojamento17. Estes estabelecimentos, localizados em áreas rurais,
incluem casas de elevado valor arquitectónico e histórico, casas de campo representativas da
arquitectura típica de cada região e casas de quinta, sendo desejável que os proprietários residam
nestes estabelecimentos e forneçam uma experiência de hospitalidade personalizada aos turistas. Esta
definição oficial, ainda que ignorando outros fenómenos turísticos que ocorrem no espaço rural,
espelha bem a noção de que o turismo rural pode contribuir para a preservação dos lugares, dimensão
que é, aliás, bastante relevante para o desenho de um destino sustentável. No entanto, a forma como o
turismo contribui efectivamente para o desenvolvimento sustentável das áreas rurais e para o bemestar económico e social das comunidades locais, permanece uma questão válida que discutiremos na
secção seguinte.
O turismo rural em Portugal emergiu, como em outros países europeus, das tradições aristocráticas
das residências de veraneio no campo. Quando o turismo se transformou numa actividade acessível à
generalidade da população, tornou-se igualmente popular a visita ao campo por razões de saúde (e.g.
Moreira, 1994). Também as visitas a familiares e amigos se tornaram crescentemente importantes, em
consequência do êxodo rural e agrícola. Mercê deste êxodo, particularmente nas regiões interiores de
Portugal, assistimos a um crescente despovoamento e a uma continuada marginalização (sobretudo
em termos de políticas de desenvolvimento) das áreas rurais que tiveram como efeitos (entre outros,
menos positivos) a manutenção das paisagens, das tradições culturais e de um modo de vida que
parece, actualmente, ser capaz de atrair novos visitantes e abrir um novo mercado turístico (e.g.
Ribeiro, 1991; Santos e Terraseca, 1998). Assim, o campo não é já apenas visitado por razões de
saúde e familiares, mas cada vez mais pelo seu valor intrínseco e pelas representações que sobre ele
se constroem, mesmo se estas correspondem mais a uma idealização nostálgica do que à realidade,
como debateremos na terceira secção deste trabalho.

17

O Decreto-Lei nº 39/2008 de 7 de Março sobre o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos
empreendimentos turísticos introduz algumas alterações ao que pode ser entendido por alojamentos de Turismo em Espaço
Rural. No entanto, porque recentemente entrado em vigor, usamos neste trabalho as tipologias previstas na legislação
anterior.
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O crescimento da procura desta forma de turismo em Portugal e a disponibilidade de fundos
comunitários de apoio a projectos turísticos (e.g. no contexto das iniciativas LEADER) conduziu à
emergência de um tipo particular de oferta de alojamento no país, legalmente definida desde 1984
como turismo em espaço rural (TER). Estes estabelecimentos, localizados em áreas rurais, incluem,
como se referiu, tanto casas de elevado valor patrimonial e arquitectónico como habitações rústicas e
propriedades agrícolas. Mesmo não estando completamente de acordo com a limitada definição de
turismo rural que é veiculada pela legislação portuguesa, a análise da evolução dos estabelecimentos
de turismo rural certificados, serve-nos como indicador do desenvolvimento deste produto no nosso
país.
Assim, em 2006 existiam 1010 unidades de alojamento TER e 10800 camas (DGT, 2006), o que
representa um crescimento muito significativo do TER em Portugal ao longo da última década e meia
(figura 1). Efectivamente, em 16 anos, observamos um aumento de cerca de 200% no número de
estabelecimentos e um aumento de 247% em termos do número de camas.
Figura 1 – Evolução da capacidade de alojamento TER (nº de camas) em Portugal (1990 – 2006)
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No entanto, ainda que a procura turística de TER tenha igualmente crescido consideravelmente nos
últimos anos, como pode ser visto na figura 2, revelando um crescimento de 554% no período
considerado, as taxas de ocupação permanecem modestas, com uma taxa média de 14,5% a nível
nacional em 2006, o que revela as persistentes dificuldades das unidades de TER em desenvolver uma
actividade rentável (ver figura 3).
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Figura 2 – Evolução da Procura de TER (em nº de dormidas) em Portugal (1990 – 2006)
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Figura 3 – Taxas de ocupação nas unidades de TER em Portugal (2000-2006) (%)
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Podemos afirmar que o turismo rural em Portugal aumentou substancialmente, tendo-se igualmente
diversificado a sua oferta18 ao longo dos últimos anos. Todavia, o futuro do TER permanece incerto,
com uma tendência continuada de abertura de pequenas unidades (claramente expressa nas
estatísticas mais recentes) não inteiramente rentáveis mas que parecem corresponder, em certa
medida, a uma nova vaga de residentes rurais que financiam o seu novo modo de vida através do TER
(e.g. Silva, 2006) e que podem ser caracterizados como ‘lifestyle entrepreneurs’19 (Ateljevic e Doorne,
2000; Morrison et al, 2001).

18

O TER em Portugal inclui actualmente as seguintes modalidades: Turismo de Habitação (TH); Turismo Rural (TR);
Agroturismo (AT); Turismo de Aldeia; Casas de Campo; Hotéis Rurais e Parques de Campismo Rural. Como referimos já
o Decreto-Lei 39/2008 de 7 de Março vem estabelecer uma diferente tipologia para os alojamentos de TER, contemplando
nomeadamente as modalidades de casas de campo, agro-turismo, hotéis rurais e turismo de aldeia.
19
Ou ‘empreendedores de um estilo de vida’, ainda que a tradução portuguesa não espelhe completamente o significado da
designação original.

1969

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

3. O Turismo Rural como Instrumento de Desenvolvimento Local
Tal como referia, em 1999, Balabanian “quando não sabemos mais o que fazer por uma região rural
frágil, quando o êxodo populacional parece ser inexorável, quando tudo o que podemos imaginar como
apoio à agricultura e aos agricultores parece ineficaz, um recurso é aparentemente sempre fácil: o
turismo verde, i.e., o turismo integrado nos espaços e sociedades rurais” (Balabanian, 1999: 255). Esta
tem sido, efectivamente, a estratégia seguida, quer no âmbito da União Europeia, quer em Portugal, ao
longo das últimas décadas (e.g. Figueiredo, 2003b). Como refere Cristóvão (2000: 46) “o discurso
político actual em matéria de desenvolvimento das áreas rurais marginais tem elevado as actividades
económicas ligadas ao ambiente e ao turismo à qualidade de receita”.
O turismo rural pode, teoricamente, desempenhar um papel muito significativo no desenvolvimento das
áreas rurais, devido aos seus potenciais efeitos multiplicadores e tendo em conta que os aspectos da
ruralidade representam actualmente um grande atractivo para os visitantes, que se revelam dispostos a
pagar por produtos e serviços a eles associados, assim como por experiências únicas e autênticas da
vida rural. Este crescente interesse e apreciação dos turistas pelas áreas rurais pode aumentar a
atractividade e valorização das tradições locais, da paisagem e do património para as próprias
populações, simultaneamente contribuindo para o aumento do seu orgulho, auto-estima e sentido de
pertença e identidade (e.g. Kastenholz, 2004). A procura e frequência de áreas rurais relativamente
remotas por parte de turistas e visitantes contribuem igualmente para o aumento das dinâmicas e
interacções sociais e representam também novas oportunidades de comunicação e convívio, sobretudo
para as gerações mais jovens.
O turismo rural é frequentemente apontado, tanto por académicos como por políticos, técnicos e pelo
público em geral, como a panaceia para os problemas e constrangimentos que muitas áreas rurais
remotas enfrentam actualmente (Gannon 1994; Sparrer, 2005).. Efectivamente, o turismo rural em
Portugal, como no contexto da maioria dos países da União Europeia, é considerado como um
importante instrumento e mecanismo de desenvolvimento local. Tal circunstância é evidente na maior
parte dos programas e medidas para as áreas rurais que, paralelamente à revitalização e redefinição
do papel da actividade agrícola, recomendam as actividades associadas ao turismo como a solução
para os problemas das áreas rurais (e.g. Ribeiro, 2003b; Figueiredo, 2004). Deste modo, o turismo rural
tem vindo a ser crescentemente reconhecido institucionalmente “pelas suas potencialidades como
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factor de desenvolvimento, a várias escalas, da nacional à local. São, com efeito, múltiplos e de grande
visibilidade os seus impactos directos, indirectos e induzidos” (Cavaco, 1999:143). Sendo uma
actividade transversal que se apoia em e complementa outras actividades, o turismo interfere
necessariamente nos contextos sócio-económicos a diversos níveis, tais como o emprego, os
processos demográficos, os aspectos ambientais e culturais, etc. Neste sentido, podem esperar-se
contributos importantes do turismo, tanto em termos da revitalização económica e social das áreas
rurais, como em termos da preservação das suas heranças culturais e ambientais (e.g. Figueiredo,
2003b).
O turismo rural, promovendo novas dinâmicas e a diversificação da base económica regional e local
(especialmente se sustentado em processos endógenos que valorizem os recursos naturais, culturais e
sociais), parece poder assim contribuir para a conservação das áreas rurais bem como para a fixação
da população, particularmente nas regiões menos desenvolvidas (e.g. OCDE, 1994; Lane, 1994;
Gannon, 1994). No mesmo sentido, se cuidadosamente planeado e gerido, o turismo rural pode ser um
factor de sustentabilidade (e.g. Page e Getz, 1997), expectativa que é corroborada pelos recentes
esforços de financiamento da União Europeia no apoio aos projectos turísticos de natureza rural (e.g.
Sparrer, 2005).
Apesar do que temos vindo a referir, o turismo não pode ser considerado responsável pelo
desenvolvimento das áreas rurais. Embora possa dar um importante contributo para o desenvolvimento
local, esta não é a primeira vocação e o principal objectivo do turismo rural. É antes a combinação de
várias actividades e dinâmicas que poderá conduzir as áreas rurais ao desenvolvimento,
particularmente no caso das regiões mais remotas que são justamente as mais valorizadas nas
sociedades contemporâneas do ponto de vista do turismo e do lazer.
Embora não pretendamos neste trabalho apresentar um manifesto anti-turismo rural, para usar a
expressão de Ribeiro e Marques (2002) e embora em termos teóricos reconheçamos que o turismo
pode dar um contributo importante para o desenvolvimento local, devemos enfatizar o facto de que, até
à actualidade, o turismo rural não tem desempenhado um papel significativo neste domínio, em
Portugal. Mesmo tendo em conta que as contribuições do turismo para o desenvolvimento local são de
difícil mensuração e ainda a escassa evidência empírica sobre esta matéria, no nosso país, podemos
concordar com Cavaco (1995a:145) na afirmação de que, até agora “o turismo em espaço rural tem
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pouco significado (…) em termos dos seus efeitos económicos, ambientais, sociais e outros; tem no
geral também pouco significado ao nível das comunidades locais”.
Com base na evidência empírica resultante de um projecto de investigação sobre as unidades de TER
no Norte de Portugal, Ribeiro e Marques (2002) salientam um conjunto de factores que contribuem para
os modestos impactos sociais e económicos do turismo rural nos processos de desenvolvimento local:
-

A sua modesta contribuição na geração de emprego ao nível local – por cada unidade de TER
apenas dois postos de trabalho são, em média, criados (e destes, apenas um é remunerado);

-

Os geralmente baixos salários praticados no sector e o baixo nível de qualificações
profissionais, em paralelo com as diminutas oportunidades de progressão nas carreiras;

-

O facto de a maioria dos proprietários das unidades TER não possuírem qualificações
específicas na área do turismo.

Para além destes aspectos, outros factores comummente apontados para as modestas contribuições
do turismo, relacionam-se com (ver também Sparrer, 2005; Cai, 2002; Silva, 2006; Silvano, 2006) :
-

A ausência de articulação entre as unidades de TER na mesma região;

-

A falta de coordenação entre as unidades de TER e outras actividades existentes nas áreas
rurais (e.g. produtos agro-alimentares locais, artesanato, recursos naturais, festas e festivais,
tradições culturais, etc.);

-

A ausência de estratégias de marketing adequadas para promover os destinos rurais de uma
forma integrada, tendo em conta as necessidades e os interesses de todos os stakeholders.

A combinação de todos os factores acima mencionados afecta a qualidade dos serviços prestados e
mesmo o desenvolvimento das comunidades locais. Como referem diversos autores (e.g. Cavaco,
1999; Joaquim, 1994 e 1999; Moreira, 1994; Ribeiro e Marques, 2002) os modestos impactos das
actividades de turismo rural devem-se igualmente à circunstância de os rendimentos e dinâmicas que
aquelas podem gerar reverterem, essencialmente, apenas para uma pequena parte da população local.
Tal situação contraria claramente o argumento de que “o turismo é um meio muito eficaz de redistribuir
rendimentos entre diferentes áreas a nível nacional. Isto acontece porque as actividades turísticas
geralmente se desenvolvem em áreas de baixa densidade populacional e onde existem poucas

1972

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

indústrias e serviços” (Fletcher, 1998:201). Como referem Ribeiro e Marques (2002) esta afirmação
constitui-se como um bom exemplo das expressões mais frequentemente utilizadas para traduzir a
crença nas imensas contribuições económicas que podem ser esperadas do turismo rural. Utilizando as
palavras dos autores mencionados, uma tal argumentação parece adequada às áreas rurais “não
apenas porque o turismo é a actividade económica que mais facilmente pode ser criada em áreas onde
a agricultura se encontra em declínio (…) mas também devido ao perfil dos ‘novos turistas’”. De facto,
vários autores têm demonstrado que os turistas rurais são um tipo diferente de turista: mais
escolarizados, viajantes mais experientes, com maiores rendimentos (e.g. Lane, 1989; Ribeiro e Diniz,
1995; Kastenholz et al, 1999; Kastenholz, 2002; Ribeiro e Marques, 2002) e orientados nos seus
consumos turísticos por dimensões de “estilo de vida”, às quais o contexto simbólico das áreas rurais e
da sua oferta turística pós-moderna correspondem na perfeição (Walmsley 2003). No entanto,
maugrado estas características, a média dos gastos dos turistas rurais em Portugal é relativamente
baixa (e.g. Ribeiro e Marques, 2002)20. Isto relaciona-se mais directamente com as próprias
características das áreas rurais do que com os turistas, já que a maior parte daquelas áreas é
deficiente no que se refere a lojas, restaurantes, eventos culturais e desportivos e outras actividades de
entretenimento.
Apesar da ausência, já salientada, de evidência empírica nesta matéria, conclusões semelhantes,
foram referidas por Cavaco (1995b), Joaquim (1994 e 1999) e igualmente, para outros países, por
Balabanian (1999) e Solla (1999). Para o caso português, alguns autores apontam ainda o facto de que
o apoio financeiro ao turismo se revelou especialmente relevante para atingir objectivos mais
individualizados, como a recuperação das propriedades familiares. Isto torna-se evidente quando se
analisam as motivações dos proprietários de alojamentos de TER. Ribeiro (2003a) divide os
proprietários de TER em dois grandes grupos, segundo as suas motivações: um grupo que congrega
os mais interessados no restauro e recuperação da propriedade familiar, frequentemente herdada, do
20

Tal como argumentado pelos autores mencionados com base num projecto de investigação Synergistic Pluriactivity – the
development of agro-tourism and related activities as an adjustment strategy for disadvantaged rural areas, os gastos
médios dos turistas rurais são inferiores à média dos gastos dos turistas de outras modalidades: 53€ versus 68€,
respectivamente. Os turistas rurais gastam menos sobretudo em alimentação e bebidas, combustíveis e transportes,
artesanato e souvenirs e também em actividades relacionadas com a cultura, recreio e desporto. Como dizem os autores
citados “é importante notar que os turistas de TER, embora possuam rendimentos mais elevados, despendem menos de
dois terços da média de gastos dos turistas em alimentação e bebidas o que, tendo em conta que a gastronomia é
considerada como um recurso estratégico das actividades de turismo rural, é muito significativo” (Ribeiro e Marques,
2002: 217). Contrariando um pouco estes dados, um trabalho recente de Kastenholz (2004) mostra que existe um segmento
particular de turistas rurais que despendem relativamente mais, tal como veremos na próxima secção.
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que no lucro da actividade e outro grupo que agrega todos os proprietários que consideram o TER
como um investimento e um negócio, revelando uma abordagem de mercado mais pró-activa. Num
estudo exploratório realizado na área do Parque Natural de Montesinho (PNM), Silvano (2006) confirma
a relevância que é atribuída pelos proprietários à recuperação das propriedades e à possibilidade de
aumentar o rendimento familiar. No entanto, quando inquiridos acerca dos principais factores de
satisfação obtidos pela actividade, os proprietários de TER do PNM, apontam frequentemente factores
menos materiais, tais como a realização pessoal, a oportunidade de travar conhecimento com pessoas
diferentes e o interesse em alargar horizontes. Isto reforça a relevância do que tem sido designado
como ‘lifestyle entrepreneur’ no contexto do turismo rural, como afirmámos anteriormente (e.g. Morrison
et al, 2001).
Aos benéficios anteriormente mencionados, maioritariamente de natureza económica, podemos
acrescentar outros de carácter social e cultural como o papel do turismo na reinvenção ou na
reconstrução social do rural. Apesar de ser necessário maior debate teórico e maior evidência empírica
neste domínio, podemos afirmar que o turismo rural tem uma influência decisiva na formação dos
lugares, ou seja, na perpetuação de uma certa visão e representação da ruralidade, nem sempre de
acordo com a realidade dos territórios rurais. Como refere Norkunas (1993:2) “o turista procura ver a
vida como ela é realmente, estar em contacto com os ‘nativos’, entrar no espaço íntimo do outro para
ter uma experiência da vida real, uma experiência do autêntico. Mas o turismo acaba por promover a
preservação de recriações ficcionais da etnicidade, transformando-se esta em bens que se vendem e
se compram. A vida na aldeia torna-se algo para ver no repertório recreacional do turista, mais do que
um complexo real de actividade social”. Butler e Hall (1998:117) vão mais longe na afirmação de que
actualmente as áreas rurais são produzidas para atrair visitantes. Estes processos e estratégias de
produção e de reinvenção implicam a comercialização da genuinidade e da autenticidade e o
respectivo consumo (e.g. Figueiredo, 2003b), resultando numa “autenticidade encenada” (MacCannell,
1976). De acordo com Pérez (2003: 242) podemos afirmar que, em muitos casos, o turismo rural
“transforma o património cultural em bem potencialmente desejável pela experiência do turista que é
cada vez mais um consumidor de cultura, com tempo de lazer” e isto contribui decisivamente para a
transformação do imaginado no autêntico. Estes processos contêm um paradoxo, dado que podemos
argumentar que o turismo que se sustenta no rural imaginado pode conduzir à marginalização dos
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habitantes locais e à ignorância acerca das suas próprias e reais história, experiências, necessidades e
problemas.
As áreas rurais procuradas, frequentadas e consumidas pelos turistas e visitantes podem, assim,
representar o paradigma pós-moderno e pós-industrial da intersecção das sociedades contemporâneas
com o mundo rural e o seu ambiente (e.g. Figueiredo, 2003a e 2004; Walmsley, 2003). Pela sua
presença e, mais importante, pelas suas expectativas, interesses e desejos, os turistas conferem aos
territórios rurais que frequentam um significado que, numa boa parte dos casos, não é concordante
com as representações e as práticas da população local. Isto pode conduzir a vários conflitos e visões
contraditórias do que devem ser as áreas rurais e os seus processos de desenvolvimento (e.g.
Figueiredo, 2003). A este propósito referem Butler e Hall (1998: 115) “a forma como as pessoas vêem
as áreas rurais é de importância fundamental para o modo como as utilizam. Há um conjunto crescente
de pontos de vista e de percepções sobre as áreas rurais, sobre o que são, o que podem ser (…).
Inevitavelmente uma tal variedade de pontos de vista pode resultar em desacordos relevantes acerca
dos objectivos e das estratégias e políticas para os atingir”.
4. O Significado das Áreas Rurais para Visitantes e Residentes
Como sugerimos na secção anterior, existem diferentes formas de representar as áreas rurais. A
realidade não é constituída pelos mesmos aspectos para todos os actores sociais, uma vez que nas
suas percepções acerca da mesma interferem interesses, necessidades, desejos, motivações e valores
diversos. Assim, as áreas rurais são representadas de formas diferentes por diferentes agentes e
actores sociais. Tendo isto em consideração, podemos, genericamente, afirmar que existem diferenças
muito evidentes entre as representações dos turistas e as dos habitantes locais. Como Figueiredo
(2004:8) demonstra “as construções simbólicas da ruralidade (tanto a nível social como institucional)
(…) referem-se usualmente a um conjunto de noções da ruralidade que teve as suas origens muito
antes da modernização da actividade agrícola. Referem-se a um rural pré-industrial e pré-moderno, a
um certo ‘idílio’ e à procura do ‘paraíso perdido”. São geralmente as populações urbanas, que
frequentam e consomem as áreas rurais enquanto turistas, que transportam consigo tais noções.
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Apesar de podermos debater a diversidade de imagens acerca do rural21, concordamos com Halfacree
(1993 e 1995) na sua sugestão de que o idílio rural pode ser visto como uma “representação social
hegemónica do espaço”. Por outras palavras e de acordo com Phillips et al (2001: 5) “o idílio rural é
uma forma socialmente dominante e dominadora de conceber – cognitiva, emocional ou esteticamente
– e representar o espaço rural”. Com efeito, o turismo e as actividades de recreio e lazer nas áreas
rurais estão directamente associadas a este idílio rural ou ao mito rural de uma vida mais pura e
simples. Neste sentido, são essencialmente as áreas rurais mais remotas que actualmente são
consideradas as mais pitorescas (e.g. Newby, 1985) e aquelas que os turistas, visitantes e o Estado
pretendem preservar e/ou recriar.
Apesar da generalização anterior, existe alguma evidência de que a categoria de turista rural está
longe de ser homogénea, como é visível em estudos realizados no Norte de Portugal em 1996
(Kastenholz et al, 1999) e 1998 – 1999 (Kastenholz, 2002). Esta última pesquisa22, relativamente
exaustiva, produziu evidência empírica a partir de um total de 2280 respostas válidas no universo dos
turistas da região23. A amostra foi controlada pela aplicação equilibrada de inquéritos em várias áreas
rurais, durante as épocas alta e baixa e entre turistas nacionais e estrangeiros. As nacionalidades mais
frequentemente encontradas foram a Alemã, Britânica, Francesa, Holandesa e Espanhola. Os turistas
inquiridos apresentavam uma distribuição etária equilibrada, verificando-se, contudo, uma ligeira
tendência de predomínio das faixas etárias mais jovens. Os turistas possuíam níveis de escolaridade
elevados e revelaram ainda uma alta propensão para viajar e visitar o campo, durante as férias.
No sentido de conhecer mais especificamente as motivações relacionadas com o destino rural, foi
construída uma bateria de 25 atributos e utilizada a escala de Likert com 5 níveis, em termos da
21

Acerca da diversidade de representações sociais sobre o idílio rural, podem ser consultados os trabalhos de Halfacree
(1993, 1995, 1997), Bell (1997), Phillips et al (2001) e Woods (2003).
22
O projecto de investigação a que nos referimos foi financiado pela CCRN – Comissão de Coordenação da Região Norte, e
centrou-se na análise do mercado turístico do Norte de Portugal, com o objectivo de contribuir para as estratégias e planos
de desenvolvimento da região.
23
A recolha de dados foi desenhada para obter uma amostra relativamente representativa dos turistas em férias em áreas
rurais da região Norte de Portugal. As áreas de estudo foram escolhidas, com base nos critérios da OCDE (1994) relativos
ao índice de ruralidade a nível regional e local, por referência à densidade populacional (150 habitantes/Km2).
Adicionalmente foram tidos em conta os aspectos relativos à predominância da paisagem rural (formada pela actividade
agrícola e povoamentos de pequena dimensão) e às frequentemente invocadas tradições rurais, que conduziram à escolha
de três sub-regiões: Minho, Douro e Trás-os-Montes (Ribeiro, 1991; Santos e Terraseca, 1998). A selecção criteriosa, com
base na amostragem do tipo clusters multi-etapas, de locais de atracção turística nestas regiões, em diferentes períodos de
tempo e a utilização assertiva do método directo de inquirição (que permitiu inquirir 88% dos turistas encontrados naqueles
locais), bem como o número de respostas válidas obtido, sustentam a assumpção de que se trata de uma amostra
relativamente representativa do universo de turistas rurais nas áreas consideradas.
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importância que cada um dos atributos assumiu na escolha do destino de férias dos turistas inquiridos.
Os aspectos considerados mais relevantes são os que se associam à paisagem, à natureza e ao
ambiente, seguidos pelo clima, a simpatia da população, a paz e a tranquilidade, o preço e a
história/cultura. O alojamento e a gastronomia foram também considerados atributos importantes do
destino, bem como as acessibilidades, a existência de sinalização, infra-estruturas, facilidade de
comunicação e disponibilidade de informação. Os dados obtidos foram depois alvo de uma análise
factorial, seguida de uma análise de clusters que resultou na identificação de quatro segmentos. A
comparação dos segmentos, através da utilização do teste estatístico ANOVA, revelou uma série de
diferenças motivacionais estatisticamente significativas, que serviram de base para a designação de
cada um dos seguintes clusters24:
1. Os Urbanos (22%) que demonstram menos apetência pela ruralidade e pelos aspectos
‘típicos’ das áreas rurais como a natureza, os percursos pedestres, a paz e a
tranquilidade, o isolamento, a vida rural e o património histórico e cultural. Os aspectos
mais valorizados por este segmento são essencialmente não rurais, como é o caso da
animação nocturna, do desporto e recreio e de uma maior variedade de atracções e
actividades.
2. Os Entusiastas Rurais Calmos (31%) são particularmente apreciadores do espaço
rural, possuindo uma visão algo romântica e idílica do mesmo. Manifestam, assim,
grande interesse na história e cultura locais e numa atmosfera calma, de maior
contacto com a natureza e com a ruralidade. Consideram importante a existência de
percursos pedestres e informação turística clara. Demonstram, por outro lado, pouco
interesse pela animação nocturna, pelas actividades de desporto e recreio, aspectos
mais conotados com um turismo de tipo hedonista, activo e urbano.
3. Os Entusiastas Rurais Activos (26%) embora apreciem todos os atributos associados a
umas férias rurais ‘típicas’, com particular ênfase para os aspectos naturais e culturais,
estão mais interessados em actividades desportivas e recreativas e em oportunidades
24

É interessante salientar que a análise de segmentação realizada com os dados recolhidos em 1996 no Centro e Norte de
Portugal, embora bastante mais limitada em termos da dimensão da amostra e representação do mercado de turismo rural
(N=200), conduziu a uma divisão muito semelhante (Kastenholz et al, 1999). A propósito dos dados aqui apresentados ver
também Kastenholz (2003).
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de convívio. Exigem geralmente mais infra-estruturas e actividades e receiam o
isolamento.
4. Os Puristas (21%) parecem procurar um espaço rural o mais ‘puro’ e ‘natural’ possível,
atribuindo relativamente pouca importância às infra-estruturas turísticas e ao convívio e
receiam uma certa urbanização das áreas que visitam.
Os entusiastas rurais calmos e os puristas são os segmentos que apresentam maior compatibilidade,
ambos interessados num destino rural natural e autêntico. Os restantes segmentos parecem apreciar
uma maior variedade de oferta turística e actividades relacionadas. No entanto, os entusiastas rurais
activos estão, em geral, mais interessados na ruralidade e na natureza do que os urbanos. Estes
últimos parecem, na verdade, deslocados no espaço rural, procurando infra-estruturas, serviços e
actividades que são características de destinos turísticos mais urbanos ou ‘de praia’. Podemos
caracterizar melhor estes quatro segmentos em termos do seu perfil sócio-demográfico e
comportamento, assim como em termos das suas percepções sobre o espaço rural através do quadro
125.
Uma breve análise sugere que os entusiastas rurais calmos constituem um mercado atractivo, sendo o
maior grupo identificado e demonstrando os mais elevados níveis de despesas diárias, assim como
revelando uma imagem muito positiva do destino. Por outro lado, este grupo é maioritariamente
composto por turistas estrangeiros que viajam longas distâncias e, por estas razões, aparentam estar
menos dispostos a repetir a visita. Outro grupo que se destaca é o dos entusiastas rurais activos,
constituídos principalmente por turistas nacionais com uma elevada predisposição para visitar a região
Norte do país distribuindo-se de forma equilibrada pelas três sub-regiões consideradas na análise e
pelas diversas épocas do ano.
Quadro 1 – Resumo das características sócio-demográficas e do comportamento turístico dos segmentos identificados

Percentagem da amostra

Urbanos

Entusiastas Rurais Calmos

Entusiastas Rurais Activos

Puristas

22,4

31,0

25,8

20,8

Características
Idade

25

-

+

sócio-demográficas
-

Uma análise mais detalhada destes segmentos e das suas características e motivações pode ser encontrada em Kastenholz
(2202 e 2004).
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% do mercado nacional
Nacionalidades estrangeiras mais relevantes

48,7

38,2

75,3

40,8

G, F, SP

UK, NL, B

SP

UK, G, F

Comportamento
Férias frequentes no campo

turístico

-

+
Comportamento

no local

Nº de visitas anteriores

--

Despesas diárias

+

Distância da viagem

+

--

+

48,8

56,9

45,1

% visitando a região em época baixa
Probabilidade de regresso

44,0
-

Probabilidade de recomendação
Impressão global

-

+++

+
+

+

+

+

Nota: os sinais – e + representam as tendências negativa ou positiva, revelando diferenças estatísticas significativas (ANOVA)

Se considerarmos as diferentes melhorias desejadas pelos visitantes das áreas rurais do Norte de
Portugal (ver o quadro 2), podemos retirar algumas conclusões acerca dos custos associados à
satisfação das necessidades e exigências dos diversos segmentos, tanto em termos do investimento
necessário como dos impactos previsíveis nas áreas de destino. Particularmente os entusiastas rurais
activos e os urbanos evidenciam-se como os segmentos mais exigentes em termos de actividades e
atracções, enquanto os entusiastas rurais calmos e os puristas não requerem muitas alterações ao
quadro rural que encontram, valorizando sobretudo, como salientámos anteriormente, a preservação do
estado original do campo (sobretudo dos aspectos naturais, para os puristas).
Com base na evidência empírica referida podemos traçar o perfil de cada um dos segmentos,
considerando os custos e benefícios associados à sua atractividade. Esta avaliação dependerá dos
critérios considerados mais relevantes para o desenvolvimento do destino, incluindo igualmente
objectivos de sustentabilidade ambiental e sociocultural. Neste sentido, cada área-destino deve ter a
capacidade de seleccionar o(s) segmento(s) que avalia como mais interessantes para o seu
desenvolvimento em termos turísticos, gerindo a procura com base numa selecção cuidadosa do
mercado-alvo e em estratégias de marketing adaptadas ao mesmo (e.g. Kastenholz, 2004).
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Quadro 2 – Melhorias desejadas pelos quatro segmentos de turistas identificados
MELHORIA DESEJADA

Urbanos

Nenhuma

-

Melhor preservação

-

Entusiastas Rurais Calmos

Entusiastas Rurais Activos

Puristas

% total

--

+++

26,2

+

39,3

---

11,7

DESPOSTOS/AR LIVRE
Passeios a cavalo

+++

---

+++

Passeios de bicicleta

++

--

+

Actividades de fitness

++

---

+++

---

4,8

Ténis

+++

---

+++

-

6,1

Natação

+++

---

+++

--

11,3

Golf

-

--

+++

--

4,3

Caça

-

---

+++

---

4,5

---

+++

---

6,5

+

---

+++

--

13,2

+++

---

+++

-

2,9

---

+

+

26,5

+++

---

23,7

++

---

16,5

+++

---

17,3

++

--

20,6

Pesca
Canoagem
Windsurf
Percursos pedestres

9,0

CULTURA/TRADIÇÕES
Excursões

-

Museus
Exposições

+

-

Artesanato
Folclore
Concertos

-

+++

+

---

14,5

+++

--

+++

---

15,0

---

+++

---

10,3

---

+++

---

10,3

---

+++

--

9,4

Teatro
Cinema

+++

CRIATIVIDADE/APRENDIZAGEM ACTIVA
Actividades para crianças
Participação na vida rural

---

+++

---

7,8

Cursos de línguas

--

+++

--

7,0

Cursos de danças folclóricas

-

-

+++

---

4,9

Cursos de artesanato

-

--

+++

---

8,0
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Cursos de arte

-

---

Cursos de gastronomia

+++

---

7,0

+++

---

10,0

ANIMAÇÃO NOCTURNA
Discotecas

+++

---

+++

---

5,9

Bares/pubs

+++

---

+++

---

7,8

RESTAURANTES
Restaurantes típicos

++

33,6

Restaurantes mais baratos

-

--

+++

-

9,4

Restaurantes internacionais

+++

---

+++

---

4,5

+++

-

7,0

Restaurantes vegetarianos

Nota: Os inquiridos fizeram as suas escolhas de entre uma lista pré-definida de alternativas. os sinais – e + representam as tendências
negativa ou positiva, revelando diferenças estatísticas significativas (Testes do Qui-quadrado)

Algumas das características dos segmentos identificados (especialmente as atribuídas aos entusiastas
rurais calmos e aos puristas, que representam 52% do total) são fortemente compatíveis com as
principais conclusões retiradas por Figueiredo (2003a)26 a propósito dos visitantes do Parque Natural
de Montesinho (PNM) e da Serra da Freita (SF). Como mencionado anteriormente, para que o turismo
rural possa efectivamente actuar como um instrumento que contribua para o desenvolvimento local é
necessário conhecer as percepções de visitantes e residentes face às áreas rurais.
As duas áreas rurais referidas são paradigmáticas das diferenças entre estas categorias de actores
sociais. De facto, uma das principais conclusões do trabalho desenvolvido por Figueiredo (2003a) é a
de que existe um rural para viver e outro para visitar. As percepções e as práticas de residentes e
visitantes de ambas as áreas analisadas não são coincidentes, originando a emergência de dois
universos paralelos e de uma nova dicotomia rural/urbano, senão espacial e económica como
tradicionalmente, certamente simbólica e sustentada em representações sociais do espaço rural muito
diversas. A investigação revelou igualmente que as representações e as práticas dos residentes locais
não são tomadas em consideração nos processos de tomada de decisão relacionados com a
26

A evidência empírica foi produzida no âmbito de um projecto de doutoramento acerca do papel do ambiente nas estratégias
de desenvolvimento rural. O projecto abordou as percepções sobre ambiente e desenvolvimento dos residentes e visitantes
de duas áreas rurais: o Parque Natural de Montesinho e a Serra da Freita. O trabalho de campo foi conduzido entre 1998 e
1999. Foram aplicados 250 inquéritos por questionário aos residentes e 150 aos visitantes do PNM e respectivamente 201 e
159 na área da Serra da Freita. Utilizou-se a técnica da amostragem por quotas, tendo como critérios de base o número de
habitantes em cada localidade, o sexo, a idade, o nível de escolaridade, a actividade económica e a profissão. Realizaramse ainda 35 inquéritos por entrevista, nas duas áreas, às entidades políticas e administrativas. Ver Figueiredo (2003a).
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elaboração de medidas e de programas para as áreas rurais, tanto no que se refere às questões
ambientais como ao desenvolvimento social e económico.
O Parque Natural de Montesinho27 localiza-se na região Norte de Portugal e a Serra da Freita na região
Centro do país. Ambas as áreas podem ser classificadas como espaços rurais marginais e remotos,
com um tecido social, demográfico e económico frágil, sobretudo devido às pesadas perdas
populacionais desde os anos sessenta, ao envelhecimento populacional acentuado, assim como à
existência de uma agricultura tradicional pobre e a carências diversas em termos de equipamentos,
infra-estruturas e serviços. Por outro lado, ambas as áreas possuem aquilo a que podemos chamar um
elevado potencial de atracção de turistas e visitantes, apesar da falta de estruturas que os acolham.
Com base nos dados empíricos recolhidos, ambas as áreas representam também, para as populações
não locais, o idílio que anteriormente mencionámos.
Existem diferenças evidentes entre os visitantes e os residentes em termos de características sóciodemográficas. Os visitantes são mais jovens, com maior capital escolar e rendimentos mais elevados.
Apresentam igualmente maior propensão para a defesa de valores de tipo pós-materialista e perfilham
uma posição política mais à esquerda. A origem geográfica dos visitantes (em ambas as áreas) é
predominantemente urbana, observando-se no caso da área do PNM uma maior dispersão geográfica.
Os visitantes da SF são principalmente oriundos das cidades próximas, enquanto os do PNM vêm das
áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Estas diferenças podem simultaneamente explicar e ser
explicadas pelas diversas actividades que cada grupo de visitantes desenvolve nas duas áreas
consideradas. Assim, enquanto os visitantes da SF apenas passam algumas horas na área (94% do
total de inquiridos), os visitantes do PNM passam nesta área entre três a sete dias (61,3% do total),
representando claramente um movimento de turistas bastante mais relevante. As motivações para a
visita a ambas as áreas são, apesar disto, bastante semelhantes, como pode ser visto no quadro 3.

27

Esta área é legalmente protegida desde 1979, enquanto a Serra da Freita não possui nenhum estatuto legal de protecção.
Esta circunstância revelou-se uma variável importante na análise de algumas diferenças observadas entre os visitantes e os
residentes das duas áreas.
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Quadro 3 – Motivações da visita às áreas do PNM e da SF (%)
MOTIVAÇÕES DA VISITA

Vis. Freita

Vis. PNM

Beleza das paisagens

41,3

38,6

Contacto com a natureza

16,0

32,0

Actividades económicas tradicionais

0,6

0,0

Observação de animais e plantas autóctones

1,3

2,6

Respirar ar puro

7,3

6,0

Fuga ao stress da vida na cidade

4,6

13,3

Contacto com as populações locais

0,0

2,0

Actividades desportivas

12,6

1,3

Caça e pesca

0,6

0,0

Arquitectura tradicional

1,3

0,6

Fazer um piquenique

4,6

0,0

Outra razão

9,3

3,3

Em ambas as áreas, as principais motivações apresentadas relacionam-se com a beleza das
paisagens, assim como com o contacto com a natureza, embora os visitantes da SF apresentem
motivações relacionadas com a prática de actividades desportivas ou a realização de piqueniques.
Saliente-se a pequena percentagem de visitantes que, em ambas as áreas, menciona motivações
associadas à vida rural, como o contacto com as populações locais, a arquitectura tradicional ou ainda
as actividades económicas tradicionais. Nesta matéria encontramos bastantes semelhanças com o
segmento dos puristas anteriormente identificado.
Com base nesta evidência podemos afirmar que ambas as áreas consideradas são primeira e
principalmente procuradas e consumidas como naturais e não como espaços de vida de actores e
dotados de dinâmicas económicas e sociais. Mais ainda, podemos sobretudo afirmar que as
motivações dos visitantes da área do PNM se relacionam estreitamente com o estatuto de protecção
desta área e não com os seus atributos rurais28.
Os aspectos antes mencionados são também materializados e expressos através da concordância com
algumas normas de protecção ambiental29. Podemos observar neste domínio diferenças muito
significativas entre o universo dos residentes e o dos visitantes inquiridos. O rural vivido, ou seja, o da
população local, caracteriza-se essencialmente pela discordância com as regulações existentes (no
PNM) ou potenciais (na SF). Estas regulações são percepcionadas frequentemente pelos residentes
28
29

Uma análise mais detalhada e alargada sobre estas questões pode ser vista em Figueiredo (2003a).
Utilizámos para ambas as áreas as regulações em vigor no PNM e que são coincidentes, na sua maioria, com as normas
vigentes nas restantes áreas protegidas portuguesas.
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rurais como obstáculos às suas actividades quotidianas e, em certa medida, ao desenvolvimento local.
Inversamente, a existência de restrições ambientais parece ser desejável para a maior parte dos
visitantes no sentido de preservar e proteger o espaço rural como natural e idílico (ver quadro 4).
Efectivamente existe uma relação estatística significativa entre a concordância com as
regulamentações referidas e o tipo de inquirido30.
Quadro 4 – Nível de concordância com algumas regulamentações de protecção ambiental, nas áreas do PNM e da SF (%)
REGULATIONS

O

Construção/alteração/demolição de edifícios

espa

Vis. PNM

Res. PNM

Vis. SF

95,5

54,8

92

58,2

92

37,4

84

47,3

Alterações à morfologia dos terrenos

96,9

35,7

93,3

46,3

Derrube de árvores únicas e singulares

97,8

65,7

99,3

57,7

Derrube de árvores em maciço

97,8

60,1

98

38,8

Abertura de estradas

96,3

57,6

93,3

55,7

Deposição de lixo

96,9

55,0

97,3

60,7

Captação de águas

96,9

61,3

88

60,2

Proibição de caçar

96,5

76,3

90,7

52,7

Proibição de acesso

95,8

61,0

80

51,2

Proibição de acampar

96,5

63,7

86

52,2

ição

Proibição de colher plantas

95,1

65,4

92,7

73,1

ao

Proibição de práticas desportivas

91,5

66,0

72,7

49,8

Introdução de espécies animais e vegetais exóticas

94,8

60,9

83,3

71,1

ço
rural
vivid
o,
por
opos

Ampliação de explorações agrícolas

Res. SF

visita
do, pode igualmente ser definido pela consideração das percepções sociais face a certas acções e
actividades como susceptíveis de degradar, em maior ou menor grau, o ambiente local. Mais uma vez
os testes estatísticos demonstram a existência de uma marcada dicotomia entre residentes e visitantes
nesta matéria. Os dados constantes no quadro 5 mostram que os visitantes (particularmente na área
do PNM) tendem a considerar como susceptíveis de degradar o ambiente os aspectos associados às
actividades quotidianas dos residentes. Ao contrário estes últimos apontam aqueles aspectos como
benéficos para o ambiente local e para a sua preservação.

30

Os testes estatísticos demonstram a variação do Qui-quadrado, para cada regulamentação considerada por tipo de inquirido
(visitante ou residente) entre χ2 =89,762 e χ2=208,788 para 1 df, com o teste de Cramer’s V variando entre 0,400 e 0,600.
No mesmo sentido a Análise em Componentes Principais (com base no método Homals de Análise de Homogeneidade)
demonstra uma diferença marcada entre as duas categorias de inquiridos, em ambas as áreas, face à concordância com as
regulamentações.
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Quadro 5 – Aspectos considerados mais ou menos susceptíveis de degradar o ambiente local nas áreas do PNM e da SF
(%)
ASPECTOS SUSCEPTÍVEIS DE DEGRADAR O AMBIENTE LOCAI

Vis. PNM

Res. PNM

Vis. SF

Res. SF

Abertura de estradas

91,0

38,2

80,7

38,3

Exploração mineral

93,4

48,6

91,3

56,7

Abandono de áreas agrícolas

74,1

61,4

75,3

77,1

Degradação dos sistemas tradicionais de regadio

87,3

67,7

74

75,1

Expansão dos matos

70,6

64,1

78

82,6

Diminuição da população

76,4

73,6

70,7

76,6

Envelhecimento da população

77,8

74,5

74,7

79,6

Mecanização da agricultura

72,9

21,8

66

20,4

Incêndios florestais

93,8

97,3

98,7

99,5

Plantação de árvores não-autoctones

90,8

45,9

82,7

50,7

Abate de árvores autóctones

95,1

79,1

90

77,6

Caça

85,6

35,5

80,7

30,8

Turismo

69,7

14,6

61,3

31,3

Degradação e alteração arquitectónica

96,6

60,5

86

72,6

Perda de tradições culturais

94,5

58,0

84,7

78,6

Carência em Infra-estruturas básicas

83,2

79,8

76,7

88,6

Pesca

64,6

27,3

44

13,4

Abate de animais selvagens

93,8

60,9

90,7

47,3

Agricultura

60,4

8,6

39,3

6,5

As diferenças observadas entre os residentes e os visitantes relativamente às questões ambientais e
da ruralidade encontram-se associadas às suas diversas características em termos de idade, nível de
rendimento, capital escolar, assim como às suas percepções contraditórias a respeito das áreas
analisadas. Assim, enquanto para os visitantes as áreas do PNM e da SF são representadas como
escapes à sua vida quotidiana, para os residentes estes territórios são os seus contextos de vida.
Neste sentido, podemos afirmar que os visitantes e os residentes possuem diferentes interesses,
necessidades e visões acerca do futuro das áreas rurais e dos processos que devem nortear o seu
desenvolvimento.
As representações associadas à articulação entre os objectivos de protecção ambiental e os de
desenvolvimento social e económico também evidenciam a existência de diferenças significativas entre
os dois grupos de inquiridos. De facto, embora tanto visitantes como residentes reconheçam que a
prioridade, em ambas as áreas, deva ser atribuída à conciliação de ambos os aspectos, observamos
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que uma percentagem importante de residentes (cerca de 40% contra apenas 1,5% dos visitantes,
tanto no PNM como na SF) enfatiza que a prioridade deve ser dada ao desenvolvimento económico.
Da evidência empírica apresentada, assim como da discussão teórica, podemos concluir que as áreas
rurais têm vindo a ser crescentemente percepcionadas como espaços idílicos e simbólicos, por aqueles
que as visitam. Essencialmente como símbolos de natureza pura e como reservas de qualidade
ambiental, nos quais os actores locais, as máquinas, os animais e as actividades económicas adquirem
uma posição residual. Estas visões contrastantes acerca das áreas rurais e da ruralidade podem ser
resumidas, por um lado na sua condição de espaços de vida para os residentes e, por outro lado, na
sua condição de objectos de consumo e amenidades para os visitantes (e.g. Figueiredo, 2003a). Estas
percepções diversas (e opostas) podem conduzir a uma nova dicotomia rural-urbano que, tal como
referimos antes, não é apenas espacial e económica, mas predominantemente social e cultural e o
resultado de várias formas de representar e utilizar os espaços rurais. As diferentes representações e
usos podem interferir (e inegavelmente têm interferido) com o planeamento e a implementação de
actividades turísticas coincidentes com as características específicas das áreas rurais e também com
as estratégias de desenvolvimento para essas mesmas áreas.
5. Conclusão - O Papel do Turismo no Desenvolvimento Rural em Portugal: a importância da
integração das diferentes visões
A discussão anterior, tanto em termos empíricos como teóricos, demonstra que o papel do turismo no
desenvolvimento rural em Portugal é ainda bastante modesto. Em parte isto fica a dever-se à natureza
específica do desenvolvimento do turismo rural no país, que tem resultado em actividades
desarticuladas e apenas marginalmente integradas nos contextos sócio-económicos locais.
Simultaneamente esta desarticulação espelha a fraca compreensão e integração dos interesses,
necessidades e percepções dos diferentes actores em presença no que se refere ao desenvolvimento
local.
Como referimos, a população residente está aparentemente mais interessada no desenvolvimento
económico, mesmo com o sacrifício de alguns aspectos associados à preservação do ambiente, sendo
precisamente este último aspecto que os visitantes e os turistas mais valorizam. Assim, podemos
afirmar que se as populações locais encaram o turismo como um instrumento de desenvolvimento,
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devem simultaneamente estar conscientes que a herança cultural e ambiental das suas áreas de
residência desempenha um papel fundamental na atracção de visitantes. Por outro lado, se alguns
turistas parecem não valorizar muito a cultura e as tradições locais (como acontece nas áreas do PNM
e da SF), outros apreciam estes aspectos e consideram-nos essenciais na escolha de um destino
(como é o caso do segmento dos entusiastas rurais calmos identificado na região Norte de Portugal).
No entanto, uma estratégia que vise este mercado particular deve ser delineada e gerida de forma
cuidada, já que pode implicar o risco de uma excessiva artificialização das áreas rurais, despojando-as
da sua essência e comprometendo as suas dinâmicas reais e o seu carácter autêntico o que, por sua
vez, pode resultar numa realidade cristalizada que não será atractiva nem do ponto de vista dos
turistas, nem do ponto de vista das populações locais.
Em suma, uma vez que nem todas as áreas rurais são atractivas para todos os tipos de turista parece
relevante que cada área possa desenhar competitivamente um produto turístico que vise um mercado
específico e bem definido. A definição de um bem-sucedido destino turístico que possa contribuir para
o desenvolvimento das comunidades locais, deve sustentar-se numa profunda compreensão do
mercado e das suas necessidades e exigências, assim como no reconhecimento que estas podem
conhecer alterações ao longo do tempo e diferir de segmento para segmento. Do ponto de vista da
oferta é ainda necessária a capacidade de planeamento e gestão de redes, de forma a retirar
vantagens de recursos limitados e simultaneamente de coordenar vários recursos complementares, ao
nível local, no sentido de oferecer ao turista uma experiência integrada e de qualidade. Finalmente, e
no sentido de atingir objectivos que ultrapassem o sucesso económico dos empreendimentos turísticos,
o desenvolvimento de um destino de forma sustentável requer a integração das comunidades locais e
das suas aspirações e necessidades. Estas devem ser envolvidas de modo a que os seus espaços de
vida beneficiem do desenvolvimento das actividades turísticas a nível social, cultural e ambiental.
Assim, as diferentes percepções e expectativas acerca da ruralidade e do desenvolvimento rural, que
anteriormente debatemos, deverão ser integradas numa visão compreensiva e consensual, procurando
atender tanto às necessidades e desejos dos visitantes como às aspirações dos habitantes locais.
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PLANEAMENTO DE TOURINGS CULTURAIS E PAISAGÍSTICOS, UTILIZANDO AS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

João REIS31
Bruno OSÓRIO32

RESUMO
O Turismo, como actividade estratégica para Portugal, assente nas condições climáticas e no
património histórico-cultural e natural, desempenha um papel relevante no desenvolvimento local e
regional. A crescente importância da disponibilização de informação, com recurso a tecnologias
móveis, assume-se como fundamental na adequação da oferta turística às novas motivações da
procura.
Partindo da inventariação dos recursos turísticos, planearam-se tourings culturais e
paisagísticos na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com vista à diversificação, inovação e qualificação
turística local, desenvolvidos através das novas tecnologias de informação, designadamente, os
Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
A disponibilização deste produto turístico num WebGIS permite que os turistas adquiram online a informação necessária para realizarem, com um PDA (Personal Digital Assistant) e GPS (Global
Positioning System), os tourings proporcionados, constituindo-se este mobile tourist guide, numa oferta
de circuitos culturais, por um lado, e de itinerários pedestres e equestres na natureza, por outro, no
sentido de promover um desenvolvimento turístico equilibrado e responsável.
PALAVRAS-CHAVE: Touring cultural e paisagístico; desenvolvimento turístico sustentável;
SIG; WebGIS.
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ABSTRACT
Tourism, as a strategic activity for Portugal, and based on climate and historical and cultural
heritage conditions, plays a relevant role in local and regional development. The increasing importance
of information availability, with access to mobile technologies is crucial in the adaptation of the tourism
offer to new demand motivations.
From the inventorying of tourism resources, we have planned cultural and landscape tours in
the region of Lisbon and the Tagus Valley, aiming at diversifying, innovating and qualifying the local
tourism offer through new information technologies, namely the Geographic Information Systems (GIS).
Making this tourism product available on a WebGIS allows tourists to get the necessary
information online to develop, with a PDA (Personal Digital Assistant) and a GPS (Global Positioning
System), the available tours. This mobile tourist guide offers cultural circuits, on one hand, and
pedestrian and equestrian nature itineraries, on the other, with the aim to promote a balanced and
responsible tourism development.
KEYWORDS: Cultural and Landscape Touring; Sustainable Tourism Development; GIS; WebGIS.
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1. INTRODUÇÃO
1.1- Turismo e o produto Touring
O Turismo é uma actividade estratégica para Portugal, assente nas favoráveis condições
climáticas e no riquíssimo património histórico-cultural e natural, representando cerca de 7 mil milhões
de euros de receitas geradas pelas chegadas de turistas internacionais (OMT33, 2007). O Consumo
Turístico contribui com 10% para o PIB34 nacional (CST35, INE36, 2000), o saldo positivo da balança
turística cobriu 29,5% do deficit da balança corrente de Portugal e 26,5% do deficit da balança
comercial (Banco de Portugal, 2007) e as actividades turísticas, directa e indirectamente, geraram 10%
do total de emprego do país (Turismo de Portugal, 2004).
O desenvolvimento turístico, nos últimos anos, tem vindo a alicerçar-se em critérios de
qualidade e de diversificação – da oferta original (recursos primários) e da oferta derivada (alojamento,
transportes e demais serviços) na estruturação de produtos turísticos que correspondam às múltiplas
motivações dos turistas –, de inovação e de diferenciação – que fortaleçam a adequação entre a oferta
e a procura perante a competitividade de outros locais –, e de sustentabilidade. De facto, a qualidade
passou a ser mais valorizada do que o preço; a diferenciação e a diversificação são necessárias no
estabelecimento de estratégias que criem oportunidades de desenvolvimento; a sustentabilidade deve
assentar na valorização ambiental, preservando os recursos naturais e culturais, e no seu equilíbrio
com as actividades económicas e a sociedade (CUNHA, 2006:56-59), (Fig. 1), bem como no
desenvolvimento harmonioso do território.
O Turismo constitui um fenómeno muito relevante para o desenvolvimento local e regional,
quer pela valorização do património natural e cultural, quer pela melhoria da qualidade de vida das
populações que pode proporcionar, se forem considerados os 12 princípios do desenvolvimento
turístico sustentável (Fig. 2).
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Figura 1 – Componentes do Desenvolvimento Turístico Sustentável.

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sustainable_development e
http://www.alcoa.com/brazil/pt/custom_page/sustentabilidade_modelo.asp (adaptação).

Figura 2 – Princípios do Desenvolvimento Turístico Sustentável.

Fonte: PNUMA y OMT (2006:20).
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Neste contexto, e atendendo a que o turista se desloca cada vez mais pelo desejo de
conhecer, de se cultivar, de repousar, de se divertir, de se evadir e satisfazer a curiosidade num
ambiente diferente do que lhe é habitual (CUNHA, 2006:23; FIGUEIRA, 2001:3), os produtos Turismo
de Natureza, Ecoturismo, Turismo Activo, Turismo Desportivo ou Turismo Cultural, surgem como
excelentes oportunidades de desenvolvimento local e regional. De facto, acompanhando as alterações
nas motivações dos turistas/visitantes e nas respectivas práticas – férias e short-breaks caracterizados
pela actividade e pela vivência de novas emoções, numa procura de produtos turísticos à medida,
valorizando o contacto com a natureza –, têm-se desenvolvido nichos de mercado sustentados em
produtos alternativos ao Turismo de Sol e Mar. Destes, destaca-se o Touring Cultural e Paisagístico
que assume, actualmente, a sua expressão máxima em projectos do tipo GyPSy Guide, que é um Guia
Turístico Electrónico Móvel, disponibilizado nas províncias canadianas de Alberta e Colúmbia Britânica.
Este serviço é constituído por um PDA37 com GPS38, instalado facilmente em qualquer veículo, e
disponibiliza informações turísticas e orientações de navegação em suporte áudio e imagem (Fig. 3).
Figura 3 – GyPSy Guide - Guia Turístico Electrónico Móvel (Canadá).

37
38
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Fonte: http://www.gpstourscanada.com/demo.html

De acordo com o estudo “Touring Cultural e Paisagístico” do Turismo de Portugal (2006:9-10),
este produto turístico, um dos 10 estratégicos contemplados no Plano Estratégico Nacional do Turismo
(PENT), caracterizado por itinerários ou circuitos de descoberta, conhecimento e exploração dos
atractivos de uma região, com durações e extensões diferenciadas, representa 44 milhões de viagens
internacionais anualmente na Europa, correspondentes a 18% do total de viagens de lazer realizadas
pelos europeus. Portugal recebe 1,7% das viagens internacionais de touring realizadas pelos europeus
(cerca de 6% do total de visitantes estrangeiros), revelando este mercado um crescimento anual entre
5 e 7%, sendo os principais mercados emissores (63% das viagens de touring) a Itália, a França, a
Alemanha e o Reino Unido. O touring pode-se realizar de modo independente, em veículo próprio ou fly
& drive [auxiliado ou não pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)], ou em grupo,
utilizando transporte colectivo, podendo ser temático – equivalendo a 10% das viagens deste produto –
ou genérico – correspondendo a 90% das viagens de touring –, que nesta comunicação abrange o
património natural, cultural e religioso da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT).

1.2- RLVT e Touring Paisagístico e Cultural
A RLVT, constituída pelas sub-regiões Grande Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lezíria do
Tejo e Médio Tejo, foi criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/86 de 26 de Março, no
âmbito da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS). Os Decretos-Lei n.º
46/89 de 15 de Fevereiro e n.º 317/99 de 11 de Agosto, introduziram-lhe alterações nos limites
territoriais e o Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro, extinguiu-a, transitando a Lezíria do Tejo
para a Região Alentejo e as Médio Tejo e Oeste para a Região Centro, passando as sub-regiões
Grande Lisboa e Península de Setúbal – correspondendo à Área Metropolitana de Lisboa – a
denominar-se Região de Lisboa. Na figura 4, evidencia-se a nova composição das NUTS sobreposta à
antiga RLVT.
O Touring Cultural e Paisagístico, cuja maioria das viagens (86%) é superior a 4 noites,
encontra na RLVT excelentes condições para o seu desenvolvimento, pela presença de atracções
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naturais e culturais diversificadas e de qualidade – requisitos básicos. No entanto, para que os
turistas/visitantes possam experienciar singulares experiências é necessário incrementar valor àqueles
requisitos, nomeadamente através dos seguintes requisitos-chave (Turismo de Portugal, 2006:11 e 18):


ampla oferta de itinerários e circuitos;



qualidade da rede viária;



eficaz sistema de sinalização turística;



rede de áreas de descanso e serviços básicos;



adequação dos horários das atracções turísticas aos interesses dos visitantes;



disponibilização de informação sobre os itinerários e as condições/características do
touring, em vários idiomas;



oferta de alojamento e de restauração, ampla, variada e de qualidade;



elevados padrões de qualidade na prestação de todos os serviços.
Figura 4 – NUTS da antiga RLVT.
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Fonte: Produção própria.

Face à dimensão territorial regional e às respectivas condições de mobilidade – que permitem
optimizar a gestão do tempo de lazer –, o Touring na RLVT configura-se num excelente complemento
de outros produtos turísticos, designadamente o Sol e Mar, o City e Short-Breaks, o Turismo no Espaço
Rural (TER) e o Gastronómico, alocando vantagens comparativas com outros destinos turísticos
(Turismo de Portugal, 2006).
Considera-se, contudo, que relativamente aos requisitos-chave para a melhoria das vantagens
competitivas do Touring e assumindo, por um lado, que as tendências do negócio são o aumento da
modalidade fly & drive, sobretudo em viagens independentes e, por outro, a crescente importância da
Internet na criação de viagens à medida (Turismo de Portugal, 2006:16-17) – transferindo o centro de
poder dos profissionais para os consumidores –, a RLVT necessita, principalmente, de melhorar a
sinalização turística e o acolhimento39, de implementar uma rede de áreas de descanso com serviços

39

O conjunto das iniciativas que devem ser adicionadas aos bens e serviços prestados com vista ao aumento da satisfação dos
turistas/visitantes, integrando, também, a hospitalidade, traduzida pelas atitudes de salutar convivência e tolerância perante
os consumidores.
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básicos (p. ex. assistência na estrada), de garantir o ajustamento dos horários do património cultural às
necessidades da procura e de criar/disponibilizar uma oferta estruturada de itinerários e circuitos
turísticos, preferencialmente recorrendo às TIC. Para tal, será fundamental estabelecer parcerias
público-privadas integradas num processo de planeamento que tenha em consideração, não só a
oferta de infra-estruturas turísticas, mas também a sua envolvente (ordenamento do território,
ambiente, comunidade de acolhimento, turistas/visitantes, entre outros).

1.3- Componente SIG e aparelhos móveis
A metodologia utilizada para o planeamento dos tourings culturais e paisagísticos na RLVT
assenta na aplicação das TIC, designadamente nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Estes
sistemas, constituídos por um conjunto de técnicas, métodos, hardware, software, dados geográficos e
recursos humanos, permitem, de modo profícuo, adquirir, armazenar, manipular, analisar, visualizar e
apresentar a informação georreferenciada40, revelando-se de extrema importância no suporte ao
planeamento e à gestão territorial.
De facto, os SIG abrangem múltiplas áreas e disciplinas, encontrando-se o seu
desenvolvimento no Turismo em franco crescimento alicerçado nas seguintes aplicações: inventariação
e análise de recursos turísticos; identificação de localizações óptimas para o desenvolvimento turístico;
elaboração de itinerários turísticos (Fig. 5) e na gestão de fluxos; determinação de padrões de
ocorrência e distribuição de fenómenos; avaliação, cenarização e monitorização dos impactos da
actividade turística (BAHAIRE & ELLIOT-WHITE; 1999:161) e disponibilização de informação turística
na Web.
Figura 5 – Itinerário turístico na cidade de Lisboa.

40

Dados definidos por um conjunto de coordenadas relativas a uma determinada localização na superfície terrestre.
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Fonte: Produção própria.

Partindo da identificação e análise do património natural e cultural com potencialidades
turísticas, planearam-se tourings culturais e paisagísticos na RLVT41, que serão desenvolvidos no
capítulo seguinte.
A difusão dos aparelhos móveis, como telemóveis e PDA, e do acesso à Internet desde os
anos 90 do século passado, tem contribuído para uma maior mobilidade da vida pessoal e profissional
das populações (SARJAKOSKI & NIVALA, 2005:107; MENG & REICHENBACHER, 2005:1). Para esta
mobilidade muito têm contribuído não só os mapas disponíveis on-line, que facilitam o planeamento de
férias aos turistas (DICKMANN, 2005:43), como também as aplicações de mapas em equipamentos
móveis e um número crescente de serviços baseados na localização42 (MENG & REICHENBACHER,
idem). Deste modo, o incremento da disponibilização de informação turística com recurso a tecnologias
móveis tem vindo a assumir-se como fundamental na adequação da oferta turística às novas
motivações da procura. Assim, disponibilizaram-se num WebGIS os itinerários turísticos planeados,
que permitirão que os turistas adquiram on-line a informação necessária para realizarem, de modo

41

Por economia de tempo foram seleccionados apenas os seguintes concelhos: Alcobaça, Almada, Cascais, Lisboa, Mafra,
Óbidos, Ourém, Peniche, Santarém, Sintra, Tomar e Vila Nova da Barquinha, reconhecendo-se, no entanto, que outros
concelhos da Região são, também, possuidores de um vasto conjunto de bens patrimoniais com relevante valência turística.
42
Em inglês são conhecidos por LBS, o acrónimo de Location-Based Services.
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autónomo e através de tecnologias móveis43, os tourings proporcionados, constituídos numa oferta de
circuitos culturais, por um lado, e de itinerários pedestres e equestres na natureza, por outro, no
sentido de promover um desenvolvimento turístico equilibrado e responsável.

2. PLANEAMENTO DO PRODUTO TURÍSTICO
2.1- Conceptualização dos Tourings Culturais e Paisagísticos
No planeamento do produto Touring na RLVT considerou-se como público-alvo o turista
estrangeiro de nível económico médio-alto, dispondo de um PDA com GPS integrado, ligação à
Internet e que deverá também ter instalado o software TomTom, um dos programas de navegação
mais utilizados nos aparelhos GPS na Europa. No entanto, face à importância que o turismo interno
representa – 41,4% do total de dormidas nos meios de alojamento colectivo recenseados (INE, 2005) –
e ao incremento das tecnologias móveis no país, é previsível que no curto-médio prazo, os
portugueses adiram fortemente a este tipo de turismo, activo e proporcionador de experiências
singulares. Partiu-se também do pressuposto que o turista dispõe de cerca de uma semana para
conhecer a Região.
De forma a obter tourings coerentes e interessantes, privilegiou-se a diversificação de
actividades, dos modos de deslocação e do património a visitar, que incluiu, naturalmente, os bens
patrimoniais inseridos na lista de Património Mundial da UNESCO, nomeadamente a Paisagem Cultural
de Sintra, o Mosteiro de Alcobaça, o Convento de Cristo, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém.
Depois de uma análise cuidada do património monumental histórico-cultural dos concelhos que
constituíam a extinta NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo, a partir de diversas fontes de informação,
designadamente do Inventário de Recursos Turísticos (DGT44, 2002) e de pesquisas na Web, bem
como recorrendo ao conhecimento do território pelos autores, foi elaborada uma lista dos recursos
naturais e culturais mais relevantes para a concepção dos itinerários. Contudo, e apesar de se ter
reduzido a área em análise para doze concelhos, foi necessário proceder a uma nova filtragem da lista
43
44

Incluindo GPS
A antiga Direcção-Geral do Turismo.
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de património obtida, justificada pela adequação ao tempo de execução disponível. Assim, foram
criados seis tourings diferenciados:
A) Lisboa/Alcobaça/Fátima/Tomar/Vila Nova da Barquinha/Santarém;
B) Lisboa/Mafra/Ericeira/Peniche/Óbidos;
C) Lisboa/Queluz/Cascais/Estoril;
D) Lisboa/Sintra;
E) Lisboa/Almada;
F) Lisboa.

No touring A propõe-se que os turistas partam de Lisboa e se desloquem até ao Castelo e
Mosteiro de Alcobaça, em viatura própria ou recorrendo ao serviço de rent-a-car. Posteriormente,
visitarão o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a Capelinha das Aparições e a nova Igreja da
Santíssima Trindade, em Fátima (concelho de Ourém) (Fig. 6), para, de seguida, passarem ao
Convento de Cristo, ao Castelo e à Igreja de São João Baptista, em Tomar (Fig. 7).
Figura 6 – Itinerários complementares para a restauração em Fátima.
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Fonte: Produção própria.

Figura 7 – Itinerários complementares para o alojamento em Tomar.
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Fonte: Produção própria.

As deslocações nesta cidade poderão ser realizadas através do Segway (Fig. 8), que se trata
de um veículo inovador, movido a energia eléctrica e adaptável às diferentes condições locais, à
semelhança das ofertas já existentes em Lisboa, Porto, Ponte de Lima, Viana do Castelo, entre outras
cidades e vilas. Na continuação deste itinerário, propõe-se uma breve visita ao Castelo de Almourol,
em Vila Nova da Barquinha, sucedendo-se, em Santarém, a Sé-Catedral, a Igreja e Convento de São
Francisco e a Torre das Cabaças, utilizando, também, o Segway. Neste itinerário foi contemplada a
possibilidade dos turistas optarem por pernoitar em Tomar ou em Santarém, aproveitando para
conhecer outro património relevante de cada uma das cidades, ou, ainda, regressar a Lisboa no próprio
dia ou no dia seguinte, de modo a completarem o roteiro.

Figura 8 – Segway em Florença (Itália).

Fonte: http://www.segwayfirenze.com/photogallery.asp

O touring B, com início em Lisboa, utilizando viatura própria ou carro alugado, é dedicado à
visita da Igreja de Santo André e ao Convento e Palácio Nacional de Mafra, passando de seguida para
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as igrejas de São Pedro e da Misericórdia e para o Forte da Ericeira, continuando, posteriormente, até
ao Forte de Peniche e à Igreja de São Pedro, não esquecendo a contemplação do Cabo Carvoeiro;
finalmente em Óbidos, foi considerado um percurso pedestre passando pela igreja matriz (Santa
Maria), a Porta da Vila e o Castelo-Paço e muralha. Também nesta proposta, devido à sua extensão, é
possível optar pelo regresso a Lisboa no próprio dia ou no dia seguinte, para iniciarem outro touring,
pernoitando neste caso em Óbidos.
Para o touring C, com inicio na estação ferroviária do Rossio, é sugerido que os turistas se
desloquem até ao Palácio Nacional de Queluz (a partir da estação de Queluz-Belas), seguindo, depois,
de táxi para Cascais onde realizarão um percurso, de bicicleta ou a pé, entre o Forte de Santa Marta,
que alberga o Museu Nacional dos Faróis, o Palácio dos Condes de Castro Guimarães, onde se
localiza também uma importante biblioteca, a Cidadela ou Ermida de Nossa Senhora da Vitória, as
igrejas de Nossa Senhora da Assunção (matriz) e de Nossa Senhora dos Navegantes, e o Museu do
Mar Rei D. Carlos. No término deste dia, os turistas podem, mais uma vez, optar por regressar ao hotel
em Lisboa de comboio ou pernoitar num dos alojamentos disponíveis no Estoril, podendo usufruir,
neste caso, dos divertimentos – espectáculos e/ou jogos – disponibilizados no Casino. Se optarem por
dormir no Estoril, no dia seguinte podem prosseguir directamente para o touring de Sintra, utilizando a
oferta de autocarros.
O touring D pretende aproveitar a mais-valia da Paisagem Cultural de Sintra, Património
Mundial da UNESCO desde 1995. Desta forma, a partir da estação ferroviária que serve a vila, é
oferecida a possibilidade dos turistas conhecerem um importante património monumental: a Fonte
Mourisca, o Palácio Nacional de Sintra, também conhecido por Paço da Vila, a Igreja de São Martinho,
a Quinta da Regaleira e o Palácio-Hotel de Seteais, utilizando para o efeito as características
carruagens de cavalos desta vila. De modo a dedicarem algum tempo também ao Património Natural
da Serra de Sintra, propõe-se a realização de um percurso pedestre no Parque Natural Sintra-Cascais,
com pouco mais de 6 km. No planeamento deste percurso foram privilegiados os caminhos de pé-posto
e carreteiros45, em detrimento dos diferentes tipos de estrada (municipal, nacional, etc.). Neste trajecto
será feita a ligação entre o Palácio de Seteais e o Palácio da Nacional da Pena, privilegiando o

45

Terminologia conforme a legenda da Carta Militar de Portugal.
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crescente interesse do contacto com a natureza por parte dos turistas (CUNHA, 2006: 221). Após a
visita deste singular monumento, os turistas poderão visitar, também, o Castelo dos Mouros,
prosseguindo a pé até à estação ferroviária da vila, regressando de comboio a Lisboa.
Quanto ao touring E, dedicado ao usufruto da beleza paisagística da Costa da Caparica,
designadamente da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil e do estuário do Tejo, consiste numa viagem
de barco, da Transtejo, entre Belém e a Trafaria (Almada), seguido de um percurso a cavalo por aquela
área protegida, atendendo aos princípios estabelecidos no Plano de Ordenamento da Paisagem
Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica (POPPAFCC)46, no que diz respeito à conservação da
natureza. No regresso a Lisboa será realizado o trajecto inverso.
O touring F é dedicado à descoberta de Lisboa, podendo os turistas utilizar viatura própria ou
transportes públicos, constituindo o último dia da estada do turista em território nacional. A limitação de
tempo determinou o número de monumentos/locais de interesse a visitar. Assim, propõe-se um
itinerário iniciado na Torre de Belém, para usufruir da vista panorâmica sobre o rio Tejo, seguindo-se
uma visita aos simbólicos Padrão dos Descobrimentos e Mosteiro dos Jerónimos. Aproveitando a
proximidade, sugere-se, posteriormente, uma visita ao Museu dos Coches e ao emblemático Palácio
Nacional da Ajuda. Na continuação, o touring prossegue com uma passagem na imponente Basílica da
Estrela, seguindo-se a Sé Patriarcal da cidade e o histórico Castelo de São Jorge. O itinerário termina
nos Jardins do Parque das Nações, mas sem antes passar pelo Oceanário, um dos maiores do mundo
(Fig. 9).
Figura 9 – Tourings Culturais e Paisagísticos na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

46

Actualmente em período de ponderação dos resultados da discussão pública realizada entre 4 de Setembro e 17 de Outubro
de 2007.
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Fonte: Produção própria.

Na concepção dos seis itinerários propostos teve-se presente, sempre que possível, as três
premissas fundamentais da sustentabilidade do Turismo enunciadas pela OMT (CUNHA, 2006: 406):
1. precaução (sustentabilidade ecológica ou ambiental);
2. participação (sustentabilidade social e cultural);
3. solidariedade (sustentabilidade económica).
No âmbito da sustentabilidade ecológica/ambiental, em algumas vilas e cidades, os tourings
propostos poderiam ser realizados utilizando, eventualmente, outros veículos de transporte, usuais
noutros países, designadamente o GoCar (Fig. 10), resolvidos que sejam, como os respectivos
promotores esperam para breve, os inconvenientes da emissão de gases de efeito de estufa (GEE),
pela utilização de combustíveis “amigos do ambiente”.
Figura 10 – GoCar em S. Francisco (Califórnia, EUA).
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Fonte: http://www.gocartours.com

O princípio da sustentabilidade económica está claramente pensado na oferta da restauração e
do alojamento disponível. Apesar de se ter incluído este tipo de recurso somente num dos percursos
(touring A)47, e de se ter limitado a oferta a quatro estabelecimentos, a sua inclusão foi pensada de
modo a assegurar rendimento para os empresários na área do turismo.
Relativamente à sustentabilidade sócio-cultural, pretendeu-se assegurar a preservação e
revalorização do património histórico, arquitectónico e cultural, revertendo a sua fruição para o respeito
e defesa da identidade das comunidades locais.
2.2- Execução dos Tourings em SIG
Seguidamente, procedeu-se à execução propriamente dita em ambiente SIG, utilizando as
aplicações ArcMap e ArcCatalog do software ArcGIS 9.2. A primeira fase constituiu na georrefenciação
do património monumental seleccionado48. A cada ponto foi adicionada a designação e o concelho a
que pertence, de modo a identificar o recurso na rede a conceber.
Adicionalmente, e de forma a completar a oferta turística, procedeu-se à inventariação e
georreferenciação de alguns restaurantes e estabelecimentos hoteleiros nos concelhos em estudo,
utilizando, além da Carta Militar e Google Earth49, a base incompleta das Páginas Amarelas disponível
na Internet. A justificação para a vectorização de apenas uma pequena selecção de restaurantes e de
alojamento prende-se com: i) a tarefa gigantesca de referenciar todos os estabelecimentos, que seria
impossível de realizar num tão curto espaço de tempo; ii) o objectivo desta comunicação, que pretende
demonstrar a utilidade da aplicação das novas tecnologias, nomeadamente os SIG, no Turismo, e não
de implementar integralmente um negócio com fins comerciais. Com efeito, a lista obtida não
corresponde, eventualmente, aos melhores ou mais caros hotéis e/ou restaurantes, mas a uma
selecção ao acaso de estabelecimentos que surgiram num motor de busca na Internet.

47

Consequência da finalidade teórica do estudo.
De forma a minimizar os erros na implantação pontual dos recursos, utilizou-se, simultaneamente, a folha da Carta Militar
da área respectiva e a imagem (ortofotomapa) do Google Earth correspondente, obtendo uma localização mais exacta do
património.
49
Disponível em http://earth.google.com/.
48
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Na fase seguinte criou-se uma rede utilizando a extensão Network Analyst do programa ArcGIS
9.2. Esta aplicação adicional permite construir uma rede de dados, organizados em edges (arcos) e
vertex (vértices), de modo a realizar análises diversificadas50, tendo sido utilizada na sua concepção a
rede viária nacional mais importante, como auto-estradas e vias rápidas, algumas estradas urbanas –
vectorizadas sobre imagens georreferenciadas obtidas no Google Earth –, as linhas ferroviárias de
Cascais e de Sintra e o provável percurso fluvial efectuado pelo barco que faz a ligação Belém –
Trafaria.
Foram, também, georreferenciados pontos (p. ex. estações ferroviárias e saídas de autoestradas), como informação auxiliar na elaboração dos tourings, cujo objectivo foi obter itinerários
relativamente rápidos, em consonância com o tempo de estada e os interesses dos turistas, dos quais
se destaca a fruição do máximo de recursos culturais e paisagísticos subjacentes ao produto turístico
em questão.
Para além dos seis tourings culturais e paisagísticos principais, obtidos automaticamente
através da utilização da aplicação Network Analyst, foram, também, adicionados sub-percursos a cada
um daqueles itinerários, correspondendo a viagens alternativas a partir das opções de dormida em
Óbidos e Tomar ou Santarém, referidas anteriormente, em que os turistas seleccionarão o
estabelecimento hoteleiro onde pernoitar e outros locais para visitar, complementares daqueles
tourings.
2.3- Disponibilização dos Tourings
Nesta fase, procedeu-se à disponibilização no portal da ESHTE dos tourings elaborados, de
modo a ser acedido pelos eventuais interessados. Para tal, foi utilizado o software ArcGIS Server, que
é um servidor SIG integrado para gestão de informação geográfica, visualização e análise espacial
(Fig. 11).
Figura 11 – Disponibilização dos tourings na Web.

50

Como a obtenção de rotas, áreas de serviço, instalações mais próximas ou matrizes de custo origem-destino.
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Fonte: Produção própria.

No mapa digital interactivo publicado, através deste software, foram incluídas diversas layers
consideradas importantes, como os limites da área de estudo, os concelhos da RLVT, os locais de
interesse – que incluem tanto o património como a restauração e o alojamento seleccionado –, os
troços principais e alguns secundários dos itinerários e hiperligações para o download de ficheiros
correspondentes aos tourings em dois diferentes formatos. O primeiro corresponde a um ficheiro kml,
próprio do programa Google Earth, que permite a visualização dos troços principais dos tourings
elaborados, sobreposto às imagens disponibilizadas nesse freeware. O outro, disponível em formato
zip, diz respeito aos itinerários concebidos, incluindo os sub-percursos opcionais.
A disponibilização do segundo ficheiro, no caso de se tratar de um negócio, deveria estar
bloqueada, sendo necessário digitar um código que seria enviado aos consumidores após o
pagamento deste serviço51. Assim, no âmbito desta comunicação este ficheiro não foi bloqueado,
permitindo que os turistas adicionem os tourings ao programa TomTom instalado no seu PDA com
GPS integrado. Para o efeito, o ficheiro comprimido (zip) necessita de ser extraído, de modo a que o

51

Considera-se que o preço de uma transacção deste tipo devera ser relativamente baixo, na ordem dos 2 ou 3 € por
itinerário, atendendo por um lado aos investimentos realizados e, por outro, à possibilidade dos turistas obterem,
autonomamente, através de um GPS, as indicações necessárias para alcançarem os locais pretendidos.
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utilizador tenha acesso aos itinerários que se encontram no formato itn52. A sua integração naquele
software de navegação deverá ser feita da seguinte forma:
1. copiar os ficheiros descomprimidos, referidos anteriormente, para a pasta “ITN” dos
documentos do TomTom, criando-a caso esta não exista;
2. iniciar o programa de navegação;
3. seleccionar a opção “Planeamento de itinerário”;
4. efectuar o load do percurso (itn) pretendido em “Carregar itinerário”;
5. usufruir do touring adquirido.
A obtenção dos ficheiros itn resultou de um processo relativamente fácil, mas que envolveu
dois programas informáticos. Assim, após terem sido originados os itinerários em ArcGIS, e na
impossibilidade de os integrar directamente no TomTom, os ficheiros resultantes foram transformados
no formato kml, através do script “Export to KML” que é necessário adicionar à aplicação ArcMap.
Antes de obter os ficheiros kml para cada uma dos itinerários, teve-se em conta que o Google Earth
utiliza o sistema de coordenadas WGS84, implicando que o ficheiro original estivesse nesse sistema.
De seguida, utilizando o software Route Converter53, carregaram-se os tourings, sendo gravados no
formato itn pretendido. O software permite igualmente a visualização dos percursos sobre a base do
Google Maps.
2.4 - Comparação com o Google Maps
É possível efectuar o traçado de percursos/itinerários no website do Google Maps. Para tal, é
necessário indicar a origem e o destino. Se o trajecto escolhido pela aplicação não for o preferido pelo
utilizador, existe também a possibilidade de o alterar, através da modificação de vértices dos percursos.
O portal da empresa americana permite igualmente gravar o link da rota obtida (Fig. 12).
Figura 12 – Itinerário no Google Maps.

52
53

Formato nativo das rotas do TomTom
Disponível em http://www.routeconverter.de/download.html. Este programa gratuito é recomendado pela TomTom para
adicionar itinerários.
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Fonte: http://maps.google.com

O programa Route Converter admite o load de hiperligações provenientes do Google Maps,
que poderiam ser exportadas no formato itn, de forma a integrar no TomTom, pois ambos – Google
Maps e TomTom – utilizam a base cartográfica do TeleAtlas. Porém, apesar de inúmeras tentativas dos
autores em executar esse procedimento, constatou-se a impossibilidade de obter o link do Google
Maps para integrar no Route Converter.
No entanto, apesar da utilidade e facilidade de acesso do Google Maps, o planeamento dos
tourings explicado neste artigo oferece um valor acrescentado, uma vez que os itinerários resultam
beneficiados, tornando-se a concepção do produto Touring Cultural e Paisagístico mais efectiva. De
facto, o procedimento utilizado e descrito neste documento ultrapassa algumas das limitações do
Google Maps. Com efeito, no site da aplicação não é possível aos internautas (e possíveis turistas)
considerarem percursos fluviais/marítimos, nem tão pouco ferroviários, uma vez que o “cálculo” do
trajecto é efectuado exclusivamente sobre a base rodoviária do TeleAtlas. Esta base rodoviária
encontra-se incompleta, não identificando muitas vias urbanas nem caminhos de pé-posto e
carreteiros, embora sejam visíveis nos ortofotomapas disponibilizados pelo Google Earth. Esta
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informação pode ser considerada em ArcGIS, tornando-se uma vantagem, face à importância que
revela para algumas práticas turísticas.
A obrigatoriedade em efectuar as viagens por estrada, mesmo que utilizando transportes
públicos, põe em causa uma das orientações essenciais do presente artigo no planeamento dos
itinerários: a sustentabilidade. É particularmente afectado o paradigma ambiental/ecológico, que
contempla um desenvolvimento que respeite a biodiversidade e os recursos biológicos.
Outra das restrições da utilização do Google Maps está ligada com o conhecimento do
território. Os tourings apresentados estão orientados para os turistas estrangeiros, principalmente para
aqueles que nunca visitaram Portugal. Deste modo, e apesar das possibilidades imensas da Internet,
este tipo de turista requer algum tipo de orientação que os encaminhe na visita aos locais – património
natural e cultural – mais simbólicos do país/região. O planeamento antecipado de itinerários por parte
de profissionais da área do Turismo é, pois, uma mais-valia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No planeamento deste produto turístico procurou-se conciliar o desenvolvimento turístico, de
acordo com algumas motivações recentes da procura, com a sustentabilidade desejável dos destinos.
Assim, promoveram-se tourings alicerçados nas TIC e integrando diferentes localidades e recursos
turísticos, de modo a possibilitar a fruição dos espaços autonomamente, respeitando a natureza e os
valores socioculturais das comunidades locais. As possibilidades dadas aos turistas de escolherem
outros alojamentos fora de Lisboa, tal como a disponibilização de informação sobre a restauração nas
localidades atravessadas pelos itinerários, são um contributo para a repartição local dos benefícios
económicos do turismo.
Atendendo à importância da disponibilização da informação no turismo, preferencialmente de
modo dinâmico e acessível, com claras vantagens para a actualização de conteúdos e para a
respectiva consulta, seria relevante para implementar o modelo de negócio, ancorado no
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desenvolvimento dado a este produto turístico, que fosse tido em conta o conceito de governância54,
reflectido na convergência e na complementaridade dos interesses entre os decisores e os
stakeholders – interlocutores directos e fundamentais nos processos de decisão associados ao
planeamento e à gestão de produtos e territórios turísticos, cujo âmbito deste projecto não permitiu.
Para terminar, importa referir, também, que um negócio de disponibilização de Tourings
Culturais e Paisagísticos como os que se apresentaram necessitaria de envolver, através de parcerias,
os agentes turísticos, designadamente a hotelaria, a restauração, as empresas de rent-a-car, os
palácios e museus, os aeroportos, as entidades locais com responsabilidades na área do turismo, entre
outros, para além do desenvolvimento de estratégias de marketing.
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RESUMO
As regiões rurais interiores são cada vez mais visitadas por turistas que procuram produtos
diferentes dos destinos tradicionais de “sol e praia” e uma série de atributos só possíveis de encontrar
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em regiões que de certo modo podem ser qualificadas como marginais relativamente aos processos de
desenvolvimento das áreas urbanas e litorais.
Mercê deste potencial, e também como forma de desenvolvimento das referidas regiões, tem vindo
crescentemente a ser dada atenção a novas formas de turismo e ao desenvolvimento de novos
destinos e produtos turísticos Dentro destes, integra-se o Turismo no Espaço Rural (TER).
Tal como noutras regiões do país, a Região Dão-Lafões (RDL) conta já com um número de
empreendimentos considerável – cerca de ¼ dos empreendimentos TER da Região Centro. Com base
na revisão de literatura e em algumas entrevistas exploratórias feitas a proprietários TER da região,
procuramos fornecer algumas pistas de reflexão em torno do papel do TER enquanto instrumento de
desenvolvimento local, nomeadamente no que toca à criação de sinergias entre empreendimentos TER
e outras actividades económicas locais.

INTRODUÇÃO
É sabido que o turismo é um dos principais sectores da economia portuguesa, representando em
2004 cerca de 11% do Produto Interno Bruto e empregando 10% da população activa (TURISMO

DE

PORTUGAL, 2007). Para além do turismo ser importante para a economia do país como um todo, é-o
também nas regiões rurais interiores (algumas afastadas dos grandes centros de decisão e dos eixos
de desenvolvimento do litoral). Desde logo porque é imperioso diversificar as economias rurais destas
regiões (COMISSÃO EUROPEIA, 1996), assentes geralmente numa actividade agrária e empresarial
deficitária e pobre (MERGULHÃO & RIBEIRO, 2000). Depois, porque deste modo se diversifica a oferta
turística nacional, que continua a estar dependente do desempenho de três regiões (Lisboa, Algarve e
Madeira) e do turismo de “sol e mar”, sendo por isso cada vez mais notórios os problemas que afectam
o sector - sazonalidade da actividade; grande concentração ao longo da orla costeira; estrutura
organizacional débil, principalmente no que diz respeito à estrutura regional e local do turismo (COSTA,
2003: 190) e prejuízos ambientais e sociais crescentes.
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Face ao exposto, não é de estranhar, que se ouça cada vez mais falar, não só de novas
procuras mas também de novas formas de turismo e novos destinos turísticos. Destinos estes que
permitem um maior contacto com a natureza, com o autêntico, com o ancestral, com as origens, com a
vida das aldeias e das suas gentes e com a tranquilidade (CAVACO, 1995: 360). Em suma, toda uma
série de atributos possíveis de encontrar em regiões que de certo modo podem ser qualificadas como
marginais relativamente aos processos de desenvolvimento das áreas urbanas e, no contexto
português, litorais.
De entre essas novas formas de turismo, integra-se o Turismo no Espaço Rural (TER). Foi
lançado experimentalmente na década de setenta e enquadrado legalmente pelo governo português
em 1986 (DL nº 256/86). Os seus objectivos prendiam-se com a melhoria da qualidade de vida da
população portuguesa em zonas rurais e simultaneamente com a protecção e valorização do
património cultural.
Se a legislação nacional e as alterações que foi sofrendo, como veremos posteriormente, pode
limitar muito aquilo que é o turismo em áreas rurais, já que deve ser entendido como todas as
actividades turísticas que ocorrem nas mesmas (LEAL, 2001; KASTENHOLZ, 2002; PINTO, 2004;
KASTENHOLZ, 2005), não deixa de ser certo que os empreendimentos de TER podem contribuir para o
desenvolvimento rural local (RIBEIRO; FREITAS & MENDES, 2000), questão aliás evidente nos
pressupostos da legislação acerca do TER (DL nº 256/86; DL nº 169/97; DR nº 5/2007).
À semelhança do que se passa noutras regiões rurais, a RDL tem actualmente um número
considerável de empreendimentos desta natureza. Com efeito, em 2006, 23,3% dos
empreendimentos de TER da NUT Centro estavam localizados na RDL, sendo a sua evolução,
igualmente considerável, com um incremento de 36,0% nos últimos seis anos. Evidencia-se pois, uma
certa adesão por parte de alguns locais (pelo menos aqueles que detém património) à actividade
turística.
Atendendo às características sociais e económicas da RDL, próprias de regiões interiores e
desfavorecidas, espera-se que, em princípio, o TER contribua para o desenvolvimento sócioeconómico das populações locais e para o desenvolvimento rural local.
Com base na revisão da literatura e em entrevistas exploratórias feitas a proprietários das
unidades TER da RDL, procuramos nesta comunicação dar um primeiro contributo acerca dos
contributos reais do TER em termos de desenvolvimento local, nomeadamente (e como referido) no
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que se prende com a criação de sinergias entre estes mesmos empreendimentos TER e outras
actividades económicas locais – empresas agrícolas, empresas de animação turística, outras empresas
de alojamento, restaurantes, empresas de artesanato e mesmo a própria população local.
1.

EMERGÊNCIA DE NOVAS FORMAS DE DESENVOLVIMENTO
De um ponto de vista teórico, o conceito de desenvolvimento está associado às ideias de

crescimento e progresso (AMARO, 1990: 449; FIGUEIREDO, 2003b). Foi a partir da revolução industrial
(em íntima relação com as revoluções que lhe abriram caminho - revolução agrícola e comercial) que a
humanidade, passou a dispor dos instrumentos, dos processos de trabalho, das formas organizativas,
dos quadros mentais, das ambições e desejos e das estruturas políticas que lhes possibilitaram ter
acesso a uma crescente quantidade e variedade de produtos e serviços (AMARO, 1990: 450). Os
modelos de crescimento económico, particularmente os do mundo ocidental, fundamentavam-se na
disponibilidade essencialmente quantitativa dos factores de produção (recursos naturais, mão-de-obra,
capital, tecnologia), ou nos efeitos de concentração da produção e da sua proximidade do mercado e
portanto da procura (CAVACO, 1995: 351). “É esta possibilidade nova de produzir e consumir um
número cada vez maior de produtos e serviços que se tem traduzido na ideia de crescimento
económico, que vai por seu turno, sustentar a ideia de progresso da humanidade e fazer surgir a
expressão e a ideia de desenvolvimento” (AMARO, 1990: 450).
No dizer do autor citado poder-se-á inclusivamente falar em marcas ou mitos do
desenvolvimento. Pela sua expressividade para o objectivo desta comunicação, citamos os seguintes
desses mitos (ibidem: 451-452):
- economicismo – a ideia de que a base económica constitui o centro da actividade humana e o pilar
fundamental em que assenta a economia;
- quantitivismo – a valorização da quantidade em detrimento da qualidade;
- industrialismo – a indústria como a alavanca e o sector, por mérito, do desenvolvimento;
- tecnologismo – a tecnologia a reger os ritmos humanos e a substituir o homem;
- urbanismo – a cidade como o centro da vida social e económica, ou seja de desenvolvimento.
Nesta procura do progresso e do desenvolvimento foram portanto valorizadas as questões
relacionadas com o “fazer” e o “ter” e subvalorizadas aquelas que não tinham condições para tal
(ibidem:453). Daí que não tenham sido contempladas neste processo (de desenvolvimento) as regiões
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menos centrais e menos acessíveis e as unidades artesanais de produção de bens e serviços,
acentuando-se consequentemente as desigualdades e oportunidades territoriais, os desequilíbrios
espaciais e o despovoamento humano, o abandono dos recursos locais e os problemas de
preservação ambiental (CAVACO, 1995: 352).
Do exposto, ressalta então a ideia de que as áreas rurais que não possuíam capacidade
produtiva em larga escala, acabaram por ser marginalizadas pelo processo de desenvolvimento
(FIGUEIREDO, 2003b), daqui resultando comunidades onde dominam traços de pobreza e abundam
idosos – “gente só, sem voz nem vez, que têm por vizinhos outros idosos, incapazes de mais que uma
ajuda esporádica e limitada; gente sem poder nem influência política, sem força nem expediente,
porque o seu quinhão para o PIB nacional é tão insignificante quanto o quinhão dos seus votos
(PORTELA, 1991: 2).
Para estas regiões (não centrais), não bastam as ajudas, os subsídios e outros benefícios
semelhantes, às empresas e aos investidores (CAVACO, 1995: 352) e também à população local. A
consciência destes factos levou à concepção de novas estratégias de desenvolvimento, tornando-se
comuns as referências ao desenvolvimento (CAVACO, 1995: 352; FIGUEIREDO, 2003b):
- endógeno (com mobilização dos próprios recursos);
- ecodesenvolvimento (com a preocupação dos recursos naturais);
- ascendente (com protagonismo dos agentes locais);
- autocentrado (centrado nas necessidades da própria comunidade);
- sustentável (com conservação dos recursos naturais, tendo em conta não comprometer as gerações
vindouras).
Para além destas novas concepções de desenvolvimento há ainda a considerar o desenvolvimento:
- participado que supõe o envolvimento das populações locais, organizações não governamentais,
estado e empresas no processo de desenvolvimento (AMARO, 1996, 2001 in FIGUEIREDO, 2003b);
- integrado, que sugere que todos os interesses, actores, sectores, territórios, etc, devam ser
integrados nos processos de desenvolvimento (PORTELA 1999; GODARD e al. 1992 in FIGUEIREDO,
2003b).
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A procura por estas novas formas de desenvolvimento55 (que apelam ao bem-estar de toda a
comunidade local) intensificou-se a partir dos anos oitenta (CAVACO, 1995: 352; FIGUEIREDO, 2003b),
“perante as alterações do contexto, em termos económicos, e de libertação de recursos, inovação
tecnológica e outras…” (CAVACO, 1995: 352).
A partir dos anos oitenta, começou também a fazer-se referência ao desenvolvimento rural e ao
alargar deste para lá do sector agrícola (idem). Até porque em certos territórios (os do interior)
começou a ser cada vez mais visível o facto da actividade agrícola não ser capaz de reter população e
em outros (os mais litorais e mais desenvolvidos) a actividade agrícola gerava custos exagerados, por
exemplo ambientais. O desenvolvimento rural passou assim a ser pensado como local, de forma
integrada e endógena (FIGUEIREDO, 2003b). Como dizem REIS E LIMA (1998 in FIGUEIREDO, 2003b: 226)
“através de programas de animação específicos, procura-se o envolvimento, a participação e o
compromisso com os actores locais para que estes, por vontade colectiva, definam ou venham a
aceitar estratégias de reorganização do espaço rural”. Ou, como refere LOPES (2003: 294), este
“desenvolvimento é entendido como a capacidade para fazer chegar às pessoas, onde quer que elas
vivam, condições para a satisfação das suas necessidades básicas, nelas se incluindo para além das
condições materiais tidas como necessárias, a participação no projecto social, a defesa e fruição dos
valores e a fruição de bens culturais”. Ou ainda como refere o MADRP (2007: 54) “o desenvolvimento
sustentável dos meios rurais, significa a utilização adequada dos recursos endógenos”.
Digamos, que está em causa mobilizar recursos disponíveis, saberes-fazer e capacidade
organizativa e de iniciativa, com agentes económicos e outros actores de desenvolvimento, para a
criação local (neste caso em meio rural) de riqueza e emprego, tanto de actividades tradicionais como
de actividades novas, aproveitando inovações tecnológicas, reorganizando processos produtivos,
respondendo a velhas e novas procuras (CAVACO, 1995: 352). Questões estas, que a nosso entender
vão de encontro à evolução da política de desenvolvimento rural (como veremos de seguida).
2.

DE UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA A UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

55

Exceptua-se o caso do ecodesenvolvimento, dominante nos anos setenta, na sequência da crise dos modos de produção
fordistas, da crise energética e de problemas ambientais crescentes (Figueiredo, 2003b).
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Se é sabido que a agricultura é, na maior parte das vezes, uma componente essencial do
desenvolvimento local56 em meio rural (INDE, 2002) também é sabido que a vitalidade do mundo rural
não poderá continuar a depender dos resultados económicos da actividade (CAVACO, 1995: 356). Vejase que durante largos anos o desenvolvimento rural foi identificado com o do sector agrícola – todo o
desenvolvimento era apreciado em termos sectoriais e medido pela evolução das produções e dos
rendimentos, em estreita relação com o progresso técnico e a eficiência dos sistemas de produção
(idem). A própria Política Agrícola Comum – PAC (criada em 1957, com o Tratado de Roma) tinha
como objectivos (para além de outros) aumentar a produtividade na agricultura e garantir a segurança
dos abastecimentos.
Mercê da elevada produção alcançada, rapidamente se fizeram sentir problemas ao nível do
armazenamento da produção, problemas ambientais e problemas de ocupação desordenada do
espaço rural. Face à situação foi proposto em 1968, um conjunto de alterações estruturais, financeiras
e sociais, conhecidas pelo plano de Manssholt57. Estas medidas poucos efeitos tiveram, tendo em 1988
sido propostas, na Cimeira de Bruxelas, novas alterações (estruturais e financeiras) à PAC (INDE,
2002).
Destacou-se ainda nesse ano (1988) o célebre comunicado – “O Futuro do Mundo Rural”, onde
foi anunciada a importância de outras actividades complementares à agricultura, como meio de
fomentar o desenvolvimento do meio rural (BARROS, 1998; LEAL, 2001). Efectivamente, no mesmo ano,
a CEE traduziu já o carácter multifuncional do rural, bem como a sua crescente valorização social, na
afirmação de que “as áreas rurais não são apenas lugares onde as pessoas vivem e trabalham, mas
desempenham funções vitais para a sociedade como um todo” (CCE, 1988 in FIGUEIREDO, 2003b: 154).
De natureza semelhante é a publicação da OCDE ainda daquele ano “Formulation da Politique Rurale
Nouvelles Tendances” (BARROS, 1998). Segundo BARROS (1998), qualquer um destes dois
comunicados parte da constatação que se esgotou o velho modelo de desenvolvimento e que a

56

Muito embora os conceitos de desenvolvimento local e desenvolvimento rural sejam utilizados com alguma frequência
como sinónimos, não o são. O desenvolvimento local tem uma abrangência maior e os seus processos podem ser
implementados em meios rurais e não rurais (Figueiredo, 2003b). O desenvolvimento rural diz respeito ao
desenvolvimento local em meio rural.
57
Em linhas gerais, na parte estrutural era incentivado o abandono da actividade dos agricultores e a substituição por áreas
florestais; na parte financeira foi proposta a redução dos preços dos produtos agrícolas e na parte social era apoiada a
cessação da actividade por parte dos agricultores mais idosos.
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sociedade pede novas funções ao mundo rural e agrícola, o que vem a ser formalizado com a reforma
da PAC de 1992.
Com esta reforma (realizada na Cimeira de Edimburgo) foram então anunciados princípios e
objectivos que abriam definitivamente as portas do sector agrícola ao desenvolvimento rural (INDE,
2002). Nestes novos princípios sublinhou-se o conceito de multifuncionalidade – papel desempenhado
pelo agricultor na exploração de outras funções associadas à sua actividade agrícola. As medidas de
acompanhamento (medidas estruturais - cessação antecipada da actividade agrícola; medidas de
florestação – arborização de terras agrícolas; medidas ambientais – protecção contra a poluição dos
solos e das águas) deram corpo a este conceito.
O referido indica que o agricultor não devia somente dedicar-se à produção de alimentos.
Deveria também tornar-se num organizador e num animador do mundo rural, criando novas
actividades, entre as quais o turismo rural (LEAL, 2001). Em face das fraquezas das zonas rurais,
tornava-se pois cada vez mais necessário tomar medidas relativas ao sector agrícola e medidas
noutros sectores complementares a este, como “ a promoção de produtos de qualidade, a adopção de
fórmulas regionais de comercialização pelo produtor e o melhoramento da competitividade dos
agricultores, a reflorestação e o turismo rural” (FISCHLER, 1996 in LEAL, 2001: 76).
Não obstante da pretensão em promover o desenvolvimento rural, os efeitos da primeira grande
reforma da PAC (a de 1992) foram-se diluindo nos anos seguintes. Foi por isso que se começou a
perfilar a reforma proposta pela Comissão Europeia, no quadro da Agenda 2000. Efectivamente em
1996 foi apresentada, no primeiro relatório da Conferência de Cork, uma nova reforma para a política
agrícola, defendendo-se, uma abordagem integrada e multisectorial do desenvolvimento rural, no
sentido da valorização do potencial económico e da riqueza ambiental das zonas rurais. No documento
de conclusões desta Conferência o desenvolvimento rural acabou por ser proposto como o 2º pilar da
PAC. Um ano depois, a Comissão Europeia apresentou um novo documento sobre a política futura
(2000-2006) da União Europeia, a Agenda 2000. Tendo em vista o desenvolvimento rural anunciado, a
nova PAC baseou-se em quatro princípios, a saber: i) multifuncionalidade (os agricultores deviam ser
estimulados a desempenhar outras funções em meio rural para além da actividade agrícola); ii)
abordagem multisectorial (nas múltiplas actividades do meio rural devia-se procurar desenvolver a
economia rural); iii) eficácia (alcançada através da flexibilização dos apoios ao desenvolvimento rural);
iv) transparência (em termos de desenvolvimento rural criou-se um documento legal único e coerente -
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Regulamento de Desenvolvimento Rural – RDR58, que englobava os principais objectivos da nova PAC
– reforçar o sector agrícola e florestal; melhorar a competitividade das zonas rurais; preservar o
ambiente e o património rural).
Mais do que anteriormente, esta reforma (de 199959) tinha como objectivo principal explorar o
potencial endógeno das zonas rurais, no que dizia respeito à procura de novas fontes de rendimento
(para além da produção agrícola), com vista à criação de emprego e fixação da população (INDE, 2002).
É caso para referir, que a PAC novamente reformada constituía “um passo em frente no sentido de um
apoio à economia rural em geral e não apenas à produção agrícola, assegurando uma remuneração
aos agricultores não só por aquilo que produzem, mas também pela sua contribuição global para a
sociedade…” (Regulamento (CE) nº 1269/99 & Decisão 1999/595/CE in LEAL, 2001: 82).
A mais recente reforma da PAC (2003) continua a dar uma atenção privilegiada ao
desenvolvimento rural. É neste contexto, que é criado um instrumento único de financiamento da
política de desenvolvimento rural, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural – FEADER, em
vigor a partir de 2007 (e para o período compreendido entre este ano e 2013). A nova política de
desenvolvimento rural tem o objectivo (entre outros) de promover a qualidade de vida das zonas rurais
e diversificar as suas actividades. No que diz respeito aos eixos definidos para concretizar aquele
objectivo, salienta-se o III eixo: qualidade de vida nas zonas rurais e diversificação da economia rural e
as medidas do mesmo: diversificação de actividades não agrícolas, de apoio à criação e ao
desenvolvimento de microempresas, de incentivo a actividades turísticas, de protecção,
modernização e gestão do património natural e rural (Regulamento CE nº 1698/2005 do Conselho, de
20 de Setembro de 2005).

3.

ESPAÇOS RURAIS COMO ESPAÇOS DE TURISMO
Do exposto anteriormente, ressalta claramente a ideia de que ao rural produtor de alimentos se

substitui crescentemente um rural multifuncional (FIGUEIREDO, 2003b), até porque como inferido
começam a ser cada vez mais notórios os problemas que as áreas rurais enfrentam: perda e
58

Este dispositivo a favor do desenvolvimento rural constituiu uma das inovações da nova PAC e visava promover uma
verdadeira política de desenvolvimento rural a nível europeu.
59
Só em 1999, na Cimeira de Berlim, o Conselho Europeu de Chefes de Estado e de Governo aprovou as reformas deste
acordo.
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envelhecimento da população, baixo nível de qualificação dos recursos humanos, falta de emprego não
agrícola, abandono das terras agrícolas e problemas ambientais, ocupação desordenada do espaço
rural, carência de equipamentos sociais, culturais, recreativos e de serviços de proximidade, baixo
poder de compra, entre outros.
É neste contexto, que se fala cada vez mais das novas funções das áreas rurais. No dizer de
Ramos Real (in CAVACO, 1995: 358) a “definição de novas funções para o espaço rural, socialmente
aceites e oferecendo oportunidades de emprego, é questão central das novas estratégias de
desenvolvimento rural”. De entre essas funções ressalta claramente aquela que se relaciona com o
suporte de actividades, distracção e recreio ao ar livre e de acolhimento de turistas (idem), sendo que o
turismo e o recreio em espaço rural são actualmente as vias mais utilizadas para o desenvolvimento
destas áreas (VALENTE & FIGUEIREDO, 2003).
Daí que, no âmbito da generalizada convicção sobre os contributos que o turismo pode dar à
superação dos problemas socioeconómicos das áreas rurais em geral, e em particular sobre os das
regiões ditas desfavorecidas, os espaços rurais têm vindo a ser, progressivamente, incorporados na
categoria de espaços de turismo (RIBEIRO, 2001: 1999) e a espaços que estão na moda (ALISTE, 2000
in RIBEIRO, 2003: 41). Permitem uma experiência mais “autêntica” do que outros destinos turísticos
(KASTENHOLZ, 2005), tranquila, o contacto com o saber-fazer tradicional e com a natureza, que são
atributos e benefícios cada vez mais procurados por parte dos mercados de turistas. Na base desta
nova procura estão ainda factores relacionados com a maior sensibilidade com as questões ligadas à
saúde e à estética corporal, “focalizada numa quase obsessiva procura de um corpo são e esbelto,
numa combinação de saúde e forma física, tendo por base uma alimentação supostamente natural, o
desfrute de ambientes físicos não poluídos e o exercicío físico – caminhadas, actividades desportivas
cada vez mais radicais, participação em trabalhos agrários” (RIBEIRO, 2003: 201), ou pelo menos a sua
observação. Juntam-se ainda os factores relacionados com os níveis crescentes de instrução da
população, crescente interesse pelo património, aumento dos tempos de lazer e férias repartidas e
melhoria das infra-estruturas de acesso e das comunicações dos meios rurais (LEAL, 2001).
Vários autores (citando-se a título ilustrativo: CAVACO, 1995; CAVACO, 1999a; RIBEIRO, FREITAS &
MENDES, 2000; LEAL, 2001; KASTENHOLZ, 2002; COSTA, 2003; RIBEIRO, 2003; VALENTE & FIGUEIREDO,
2003) falam a propósito do potencial de turismo em áreas rurais. A actividade poderá, com efeito,
induzir o reforço do emprego existente e a criação de novos postos de trabalho, o acréscimo das fontes
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e dos níveis de rendimento (RIBEIRO, 2003: 202), para além de poder contribuir para a manutenção dos
serviços básicos e de condições suficientes de acessibilidade, valorizar o património e os produtos
locais de qualidade (CAVACO, 1999b: 144), promovendo desta forma o desenvolvimento
sócioeconómico em áreas rurais.
E o certo é que de absolutamente ausente nos plano de desenvolvimento de há cerca de vinte
anos atrás, o turismo passou a prioridade, ou no dizer de RIBEIRO & MARQUES (2002: 212) “has been
gradually converted by the majority of the politicians, technical advisors and many academics, into the
most effective, hence the priority “prescription” to reverse the negative trends that the less favoured
areas have been registering”.
Esta crença no turismo, há muito que teve reflexos60 na própria legislação nacional, que criou,
em meados dos anos oitenta (1986), o produto turístico TER. Embora o turismo em áreas rurais, seja
muito mais do que o que consagra a legislação (LEAL, 2001; PINTO, 2004; KASTENHOLZ, 2005; SILVANO,
2006), não deixa de ser certo que o estudo dos seus reais impactos, desmistifica mitos e poderá servir
para o delineamento de medidas mais ajustadas à realidade das regiões rurais.
4.

DO OPTIMISMO EXAGERADO À REALIDADE VIVIDA
Não obstante da confiança que muitos depositam no turismo rural e em particular no TER, vários

autores61 (CARQUEJA, 1998; CAVACO, 1999b; JOAQUIM, 1999; CRISTÓVÃO, 1999; RIBEIRO & MARQUES,
2003; FRANSOTTI, 2002; RIBEIRO, 2003; SILVANO, 2006), têm vindo a pronunciar-se acerca dos seus
modestos (senão débeis) impactos. De facto, estes parecem ser pouco significativos, em termos
económicos, sociais e outros, embora possam ser importantes para uma ou outra família (CAVACO,
1999b: 145), estando frequentemente a motivação para a instalação do empreendimento de turismo
relacionada com a recuperação e manutenção do património pessoal ou familiar dos promotores
(JOAQUIM, 1999; RIBEIRO, 2003; SILVA, 2006; SILVANO, 2006).
Para além do referido, as questões de complementaridade com a agricultura e mesmo com
outras actividades tradicionais locais não são na maior parte das vezes tidas em conta por quem
promove a actividade. CRISTÓVÃO (1999: 1) fala inclusivamente da “elitização do turismo em espaço

60

Como veremos adiante, a criação do TER, não teve somente subjacentes as questões relacionadas com o desenvolvimento
dos meios rurais, mas também os problemas decorrentes do próprio desenvolvimento do turismo, assente no “sol e mar”.
61
Alguns dos quais falam a propósito do potencial do turismo em áreas rurais.
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rural, da sua frequente falta de complementaridade com as actividades agrícolas, o fraco enraizamento
local e os escassos impactes”. SILVA (2006) afirma também que grande parte dos promotores que
exercem actividades para além da que está relacionada com o empreendimento, a desenvolvem a
nível intelectual ou científico, o que a nosso entender traduz a falta de complementaridade com a
agricultura e por outro lado revela a sua pertença a estratos sociais elevados (JOAQUIM, 1999; RIBEIRO &
MARQUES, 2002; KASTENHOLZ, 2002; SILVA, 2006).
Do referido, parece evidente, tal como refere MOREIRA (1994, in KASTENHOLZ, 2002: 62-63) que
“the diffusion (of rural tourism in the form of TER) … started by the top of the social pyramid and is far
from extending to…the basis…to most need (its benefits), the small and medium farmers…”.
A nosso entender, o menos salutar ocorre ainda quando o promotor de TER assume uma atitude
“passiva” e só abre as portas aos turistas (quando abre) para cumprir os requisitos a que se propôs,
quando recebeu os apoios dos programas e incentivos financeiros de que usufruiu. Esta questão é
debatida por RIBEIRO (2003), referindo-se a dois tipos de promotores: aqueles que assumem uma
estratégia empresarial e os que não a assumem. A primeira é preponderantemente adoptada por
indivíduos mais jovens, muitos dos quais vêm o TER como uma oportunidade de trabalho e fazem de
tudo para ter turistas, adoptando pois uma postura pró-activa; ao contrário os segundos promotores
limitam-se geralmente a reagir à iniciativa da procura ou às solicitações (muitas vezes indesejáveis)
das instituições da tutela (RIBEIRO, 2003: 209). Segundo a mesma autora, a estratégia adoptada acaba
por ter correspondência com o potencial económico da actividade turística – os que assumem uma
estratégia empresarial, mesmo admitindo os custos financeiros de manutenção e funcionamento das
casas, avaliam positivamente os seus resultados; os que designa de “patrimonialistas” invocam
constantemente esses custos para justificar os reduzidos rendimentos que dizem tirar da actividade. É
por isso plausível admitir-se que há “várias casas com vários espíritos a trabalhar” (Ribeiro, 2003: 212),
umas (talvez com o objectivo de obter rendimento) poderão pensar em criar algumas sinergias com a
população local, outras não.
5.

CONSTRUÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO

TER

EM

PORTUGAL:

PREOCUPAÇÕES ASSENTES NA

DIVERSIFICAÇÃO DO TURISMO NACIONAL

As primeiras leis acerca do TER remontam a finais dos anos 70, dizendo respeito ao turismo de
habitação (TH) – “modalidade especial da actividade turística que consiste na exploração de quartos
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existentes em casas isoladas ou inseridas em núcleos habitacionais” (CAVACO, 1999d: 294) “com vista
a ampliar a capacidade de alojamento, onde não existem estabelecimentos hoteleiros ou estes são
insuficientes” (RIBEIRO, 2003: 204). Na altura foram consideradas quatro áreas piloto, de elevado
potencial turístico e já com algum desenvolvimento nessa área (Ponte de Lima, Vouzela, Vila Viçosa e
Castelo de Vide), tendo depois também sido abrangidas outras áreas do interior, igualmente com
potencialidades e sem oferta significativa e adequada de alojamento comercial, mas já procuradas com
finalidades turísticas (idem). Do exposto, ressalta claramente a ideia que a grande preocupação da
altura prendia-se com a diversificação da oferta do turismo nacional, opinião aliás partilhada por
RIBEIRO (2003).
No início da década seguinte a oferta de TH foi estimulada pelo reconhecimento da sua utilidade
pública (DL nº 423/83 de 5 de Dezembro). Um ano depois, o DL nº 251/84 de 25 de Julho, publica as
normas de acesso à modalidade. De acordo com a legislação, o TH poderia ser levado a cabo em dois
tipos de casas: i) “edifício apalaçado ou moradia unifamiliar com valor arquitectónico e recheio de
qualidade” ou “edificação localizada em meio rural, de natureza rústica ou de características regionais
evidentes e com mobiliário de decoração adequados” (JOAQUIM, 1999: 306), o que já perfilava que só
alguns, aqueles que detinham património (os das camadas sociais mais abastadas) poderiam ter
acesso à actividade.
Com o lançamento do Plano Nacional de Turismo em 1986, que pretendia adoptar uma nova
estratégia, qualificando e diversificando a oferta turística nacional, foi instituído o quadro regulamentar
do TER, sendo considerado uma actividade de interesse para o turismo, com natureza familiar, que
consistia na exploração de hospedagem em casas habitadas pelos donos das mesmas em zonas
rurais (DL nº 256/86 de 27 de Agosto). Para além do TH, a legislação consagrou duas novas
modalidades: turismo rural (TR) e agro-turismo (AT). Modalidades estas que deveriam contribuir para a
protecção e valorização do património cultural, de que a arquitectura regional era expressão de grande
interesse. Assim regulamentado, o TER só poderia ser explorado por quem detinha património
construído – casas antigas, solares, casas apalaçadas ou residências de reconhecido valor
arquitectónico (TH); casas rústicas com características própria do meio rural em que se inseria (TR) ou
casas de habitação ou seus complementos integrados numa exploração agrícola (AT). O referido
fechou desde logo o acesso ao exercício da actividade à esmagadora maioria de famílias rurais
portuguesas e aos pequenos agricultores (CAVACO, 1995: 389; RIBEIRO, 2003: 205). Da forma como é
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definido o TER, as suas modalidades e objectivos, não existem grandes dúvidas em admitir que as
grandes preocupações continuavam a residir no desenvolvimento do turismo e não dos meios rurais.
Decorreram mais de 10 anos até às preocupações com o desenvolvimento rural serem
assumidas como um dos objectivos a atribuir ao TER. Com efeito com a nova legislação do TER (DL nº
169/97 de 4 de Julho), pretendia-se revitalizar e desenvolver o tecido económico rural,
contribuindo para o aumento do rendimento das populações locais e criando condições para o
aumento da oferta de emprego e fixação das referidas populações, sendo que o desenvolvimento
pretendido deveria ser conduzido de forma a preservar o recuperar o património natural, paisagístico,
cultural histórico e arquitectónico das regiões rurais. A contemplação das actividades de animação e
diversão turística que visavam a divulgação das características, dos recursos e das tradições das
regiões (património natural, paisagístico e cultural, itinerários temáticos, gastronomia, folclore, jogos
tradicionais, etc.), para além de permitirem a ocupação dos tempos livres dos turistas, enriquecendo a
sua experiência, permitiriam também em nosso entender um contacto mais intenso com a comunidade
rural. Para além das três modalidades anteriores, foram criadas novas figuras: i) casas de campo (CC)
– casas particulares e casas de abrigo situadas em zonas rurais e ii) turismo de aldeia (TA) – serviço
de hospedagem prestado num empreendimento composto por um conjunto de cinco casas particulares
situadas numa aldeia e exploradas de forma integrada. Observa-se pois que este novo quadro
legislativo que abria “a possibilidade a um turismo menos elitizado” (JOAQUIM, 1999: 311), com a
criação de novas figuras de TER, poderia constituir-se “um importante factor mobilizador de um
processo de efectiva sustentabilidade económica, ecológica e social” (idem).
Em 2002 surgiu nova legislação (DL nº 54/2002) em torno do TER. Passaram a integrar as
modalidades de hospedagem do TER os hotéis rurais (estabelecimentos hoteleiros que pela sua traça
arquitectónica, materiais de construção, equipamento e imobiliário devem respeitar as características
dominantes das regiões onde se inserem) e os parques de campismo rurais (terrenos destinados
permanentemente ou temporariamente à instalação de acampamentos, integrados ou não em
explorações agrícolas, cuja área não seja superior a 5000 m2). Nesta legislação voltou a dar-se ênfase
às questões relacionadas com a recuperação, preservação e valorização do património arquitectónico,
histórico, natural e paisagístico das regiões e às actividades de animação ou diversão turística
anteriormente contempladas, mas nada mais se adiantou (ou avançou) em termos de desenvolvimento
rural, parecendo que estas questões tinham sido subvalorizadas pelas entidades legisladoras.
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A alteração mais recente e quiçá mais profunda da legislação do TER deu-se há pouco tempo
atrás com o DL nº 39/2008 de 7 Março, em virtude das medidas do programa de Simplificação
Administrativa e Legislativa (SIMPLEX). Nesta nova legislação, respeitante à tipologia dos
empreendimentos turísticos, “retira-se o TH ao TER”, passando a constituir esta modalidade um novo
tipo de empreendimento (a desenvolver quer em áreas rurais quer em áreas urbanas) e agrupam-se os
outros empreendimentos do TER, também com algumas (senão muitas) alterações.
Os empreendimentos de TER, que continuam a ser “os que se destinam a prestar, em espaços
rurais, serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto
de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, tendo em vista a oferta de um
produto completo e diversificado” compreendem simplesmente os grupos de CC, AT e HR (DL nº
39/2008 de 7 Março). Sendo o TR a modalidade predominante em termos de TER, a sua não inclusão
na classificação oficial do novo produto turístico, levanta desde logo algumas dúvidas. No que se refere
às CC, se as mesmas forem exploradas de forma integrada por uma única entidade, são consideradas
como TA62. De qualquer maneira, parece-nos também que a legislação existente a este respeito (DL nº
39/2008) é muito clara, não contemplando (ou fazendo-o de forma muito ténue) as questões relativas
ao desenvolvimento dos meios rurais. Por tudo isto somos levados a pensar que mais uma vez
prevaleceram questões relacionadas com o desenvolvimento do turismo nacional e não com aquele
dos meios rurais.
6.

EVOLUÇÃO DA OFERTA DE TER EM PORTUGAL
Como referido o quadro legal do TER data de 1986. Nesse ano contabilizaram-se pouco mais de

uma centena e meia de casas de turismo de “espaço rural” (DGT, 1989). Desde esse ano até 1997 o nº
de casas (como eram chamadas nesses anos) não parou de crescer e em 1997 contavam-se já 534
casas (DGT, 1998). O mesmo é dizer que em aproximadamente 10 anos o nº de casas mais do que
triplicou. Passaram-se mais 5 anos e em 2002 (quando surgiu outra legislação em torno do TER) o nº
de empreendimentos tinha de novo aumentado. Contabilizaram-se nesse ano 86663 empreendimentos
(DGT, 2003). Ou seja, o nº de empreendimentos de TER mais do que quintuplicou. Em 2006 (ano

62
63

Interrogamo-nos acerca do número de casas que devem ser consideradas para que tal aconteça.
Este número não inclui os dados referentes aos HR e PCR.
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referente às últimas informações estatísticas disponibilizadas) o nº de empreendimentos de TER é
considerável – 99264 (não obstante da diminuição relativamente ao ano anterior).
Ilustração 1 – Evolução da oferta de TER
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Fonte: INE, 1989; INE, 1993; INE, 1998; INE, 2000; INE, 2002; DGT, 2003-2006; IPT, 2007

Em termos da sua distribuição por regiões, aqui NUTS, observa-se que o seu peso não se
reparte da mesma forma por todas elas (como era de esperar). Lembremos inclusivamente que foi
lançado experimentalmente em quatro áreas piloto com elevado potencial turístico, fazendo algum
sentido que essas áreas integrem regiões onde a preponderância do TER seja significativa.
Em 2006, aproximadamente metade do total de empreendimentos localizavam-se na região
Norte. Segue-se a região Centro, com aproximadamente ¼ do total de empreendimentos. Lisboa e
Algarve, são as regiões com menor nº de empreendimentos de TER.
Ilustração 2 – Distribuição do TER por NUTS, 2006

64

Por uma questão de rigor, não foram contabilizados os dados referentes aos HR e PCR.

2033

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

Fonte: ITP, 2007

A distribuição regional da oferta de unidades de TER mostra pois, a sua incidência nas regiões
com menor peso da oferta de estabelecimentos hoteleiros, o que poderá traduzir-se em regiões com
potencialidades para atrair determinados segmentos de mercado.
É natural que este maior (e menor) nº de empreendimentos de TER seja acompanhado por uma
maior (e menor) capacidade de alojamento. Efectivamente o Norte é a região que detém uma maior
capacidade de alojamento, com 4459 camas. Segue-se a região Centro, com 2322 camas. As regiões
com menor capacidade de alojamento de TER são as regiões de Lisboa e Algarve, sendo também
estas as duas regiões que em 2005 apresentavam uma maior capacidade de alojamento no que toca a
estabelecimentos hoteleiros, Algarve com 38% e Lisboa com 18% (INE, 2006), o que se deve
naturalmente à aposta num turismo mais urbano e de “sol e praia”.
Quando se analisam os dados referentes à distribuição dos empreendimentos por modalidades,
observa-se que a modalidade de TR é a predominante.

Ilustração 3 – Distribuição de empreendimentos de TER, por modalidade, 2006
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Fonte: ITP, 2007

Não se verifica no entanto o mesmo quando a análise se refere a cada uma das NUTS. Com
efeito muito embora o TR seja predominante no Norte, Centro e Algarve, não se poderá referir o
mesmo no referente às outras regiões. Em Lisboa é o TH a modalidade predominante, no Alentejo o AT
e em ambos os arquipélagos as CC (ITP, 2007).
7.

O TER NA REGIÃO DÃO-LAFÕES

7.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

A RDL localiza-se na Região (NUT) Centro de Portugal e pertence maioritariamente ao distrito de
Viseu (apenas um concelho integra o distrito da Guarda). Limita a norte com o Tâmega e o Douro, a
leste com a Beira Interior Norte e com a Serra da Estrela, a sul com o Pinhal Interior Norte e com o
Baixo Mondego e a oeste com o Baixo Vouga e o Entre Douro e Vouga. A área de 3483 km², integra 15
concelhos (Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de
Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de
Paiva, Viseu e Vouzela) e 223 freguesias.

Ilustração 4 – Região Dão-Lafões
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Trata-se de uma região que faz a ponte entre
as sub-regiões mais desenvolvidas do litoral e
as menos desenvolvidas do interior, razão
pela qual, embora considerada uma região
desfavorecida, apresenta em alguns aspectos
e/ou em alguns concelhos (nomeadamente em
Viseu)

características

mais

ténues

de

interioridade e pobreza. Por outro lado, o valor
do Produto Interno Bruto (PIB) e do Indicador
per Capita do poder de compra afastam a
região

das

suas

congéneres

mais

desenvolvidas, tornando notória a sua vertente
desfavorecida (Instituto Nacional de Estatística
- INE, 2006).

E o certo é que no último meio século, verifica-se que com excepção do concelho de Viseu, a
RDL tem perdido gente.

Ilustração 5 - Evolução da população da RDL
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Fonte: INE, 1953; INE, 1963; INE, 1973; INE, 1983; INE, 1993b, INE, 2003; INE, 2006

Apesar deste cenário pouco promissor, há muito que se fala nos recursos turísticos da região e
nas suas potencialidades turísticas (um pouco à semelhança do que acontece em outras regiões
interiores e desfavorecidas). Fala-se do património arquitectónico e do turismo cultural, dos recursos
termais e do turismo de saúde, dos desportos ao ar livre e do turismo desportivo, do vinho e da vinha e
do enoturismo, das quintas e explorações agrícolas e do agro-turismo e turismo rural.
7.2 OS NÚMEROS DO TER NA RDL

Em termos de alojamento de TER, existem na RDL 5365 empreendimentos de TER. O concelho
com maior nº de empreendimentos e maior capacidade de alojamento é o concelho de S. Pedro do Sul,
logo seguido do concelho de Viseu e Nelas. Estes três concelhos perfazem quase metade dos
empreendimentos e mais de metade da capacidade de alojamento de TER da região. Os únicos
concelhos que não dispõem de alojamento TER são o concelho de Mortágua e Vila Nova de Paiva.
Ilustração 6 – Distribuição dos empreendimentos por concelhos, 2006

65

Uma vez que a nível nacional apresentámos dados relativos a 2006, os números agora apresentados referem-se a esse ano e
baseiam-se nas publicações da DGT. De referir que estes dados não coincidem no seu todo com os dados disponibilizados
pelos websites das respectivas Regiões de Turismo (Dão-Lafões e Centro). Com efeito, estes foram consultados no ano de
2006 e o nº de empreendimentos de TER contabilizados é superior ao constante no “Guia de Turismo no Espaço Rural”.
Isto poderá ser explicado (em parte), pelo facto do funcionamento do empreendimento depender apenas do alvará de
licença de utilização turística emitido pela Câmara Municipal e só após a licença de utilização definitiva (emitida pela
Direcção Regional do Ministério de Economia) o empreendimento poder constar do Guia Oficial de Turismo no Espaço
Rural (GOTER).
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Fonte: Direcção Geral de Turismo (DGT), 2006

À semelhança do que acontece no país, na região a modalidade de TR é a predominante, com
19 empreendimentos, apresentando as modalidades de TH e AT valores muito próximos, com 14 e 13
empreendimentos, respectivamente.

Ilustração 7 – Distribuição dos empreendimentos por modalidades, 2006

Fonte: DGT, 2006

Se tivermos em conta o nº de empreendimentos de TER existentes na Região Centro em 2006
(219) e considerarmos que é formada por 12 sub-regiões estatísticas66, então o contributo do TER de

66

Baixo Mondego, Baixo Vouga, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da Beira, Dão-Lafões, Médio Tejo, Oeste,
Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Pinhal Litoral, Serra da Estrela
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DL para a NUT II Centro é de 23,3%67. Ou seja, a RDL, detêm aproximadamente ¼ do total de
empreendimentos da Região Centro.
Em termos de evolução do TER, poder-se-á ainda dizer que ela é significativa. Embora abaixo da
registada no país, é bastante superior à da Região Centro, que no período considerado (2000-2006),
registou um crescimento negativo.
Tabela 1 – Evolução da oferta de TER na RDL entre 2000 e 2006 (número de unidades)
2000

2004

País

668

965

992

48,5

Centro

274

240

219

-20,0

39

56

53

35,9

Dão-Lafões

2006 Evolução

Fonte: INE, 2000; INE, 2002; DGT, 2003-2006; IPT, 2007

Dada a sua relevância em termos numéricos, seria de esperar que o TER contribuísse para o
desenvolvimento da região, ou pelo menos de alguns dos seus concelhos. Para tal (e como referido),
os proprietários destes empreendimentos devem adoptar “posturas abertas” capazes de promover a
criação de sinergias e redes entre as suas unidades e outras entidades locais.

8.

PERFIL, MOTIVAÇÕES, COMPORTAMENTOS E PERCEPÇÕES DOS PROMOTORES TER DA RDL

8.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Com o intuito de conhecermos melhor o perfil, as motivações, os comportamentos e as
percepções dos promotores de TER da RDL, realizámos a título exploratório entrevistas a cerca de
15% (8)68 dos promotores, nomeadamente das modalidades de TR, TH e AT (uma vez serem estas as
modalidades predominantes). Para tal, nos concelhos que detinham um maior número de
67

Uma vez que nos quadros já apresentados (relativamente à situação do TER no País) não foram contabilizados os HR, por
uma questão de rigor, não considerámos também nesta relação os HR da RDL.
68
Realizámos três entrevistas no concelho de Viseu, duas entrevistas no concelho de S. Pedro o Sul, duas entrevistas no
concelho de Nelas e ainda uma entrevista no concelho de Oliveira de Frades.
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empreendimentos de TER, seleccionamos os promotores a entrevistar de forma arbitrária69, ou seja,
intuitiva. As entrevistas foram marcadas atempadamente por conversa telefónica, tendo dois potenciais
entrevistados não mostrado interesse em responder à entrevista.
Chama-se a atenção para o facto dos dados a seguir apresentados, se basearem num primeiro
trabalho de campo exploratório; como tal as “ideias” apresentadas carecem ser aprofundadas, não se
podendo generalizar as mesmas à totalidade da região.
Dada a sua pouco relevância para o objectivo que delineámos no início, chama-se ainda a
atenção para o facto de algumas das informações apuradas não serem apresentadas, ou serem-no de
modo superficial,.
8.2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DO PROMOTOR

Como referido foram realizadas oito entrevistas: duas a empreendimentos de AT (nos concelhos
de Viseu e Nelas), quatro a empreendimentos de TR (duas no concelho de S. Pedro do Sul, uma no
concelho de Nelas e uma no concelho de Oliveira de Frades) e duas a empreendimentos de TH (no
concelho de Viseu). No que diz respeito à data de abertura dos empreendimentos, todos foram abertos
há mais de três anos (sendo que os empreendimentos de TR são aqueles que estão a funcionar há
menos tempo) e à excepção de três empreendimentos, todos funcionam durante todo o ano.
Seis dos empreendimentos contactados são empresas individuais e duas são empresas
societárias. Neste último caso o empreendimento é gerido pelos sócios maioritários (os dois casais
proprietários dos edifícios antes da abertura ao turismo). Em ambos os casos “estão à frente” do
empreendimento pessoas70 com uma idade “avançada”: 60% dos promotores tem mais de 65 anos,
30% mais de 55 anos e apenas uma pessoa tem mais de 40 anos. À excepção de um casal, a
formação dos promotores é superior.
No que diz respeito à situação perante a actividade profissional, 60 % dos promotores está na
reforma (e daí a sua dedicação quase total ao empreendimento) e apenas 30 % desenvolve actividade
profissional. Somente um dos promotores, que não está ainda na situação de reforma, mostrou dedicar
quase a totalidade do seu tempo à gestão do empreendimento. Ou seja, o TER da região parece estar
69

A entrevista realizada em Oliveira de Frades não obedeceu a esta forma de amostragem. O nome do empreendimento foi
fornecido por outro promotor já entrevistado.
70
No caso das sociedades, uma vez que responderam à entrevista os casais em questão, foram consideradas as idades de
ambas as pessoas.
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“entregue” a pessoas com formação superior mas com idade, que adoptam na maior parte das vezes
uma postura passiva e de conformismo perante a realidade (como iremos ver de seguida).
8.3 “OFERTAS” DO EMPREENDIMENTO

Para além da oferta de alojamento, poucas são as actividades de animação ou diversão turística
que os empreendimentos proporcionam aos turistas. Embora três dos empreendimentos tenham
bicicletas aos dispor dos turistas, as ofertas resumem-se quase sempre ao descanso e recreio que as
infra-estruturas dos empreendimentos proporcionam: piscina, sala de estar e nalguns casos pequena
sala de jogos (com mesas de snooker e de bilhar).
Quando perguntámos se os empreendimentos proporcionavam aos turistas actividades que
tivessem a ver com a própria comunidade local ou a envolvessem a resposta foi praticamente unânime
e sempre negativa. Daqui se deduz que os empreendimentos contactados se baseiam muito mais na
oferta de serviços de alojamento do que na oferta de actividades de animação e diversão turística (que
contribuem para a divulgação das características, produtos e tradições das regiões). Acresce ainda que
dos empreendimentos contactados, nenhum tem por norma, servir refeições71, para além do pequenoalmoço.
A oferta de produtos tradicionais (como mel, doce, queijo ou vinho) é igualmente reduzida.
Apenas três dos empreendimentos o fazem: dois deles vendem apenas vinho e um vinho, doce e
algumas publicações alusivas ao próprio empreendimento.
Não queremos no entanto deixar de referir que muito embora não proporcionando actividades de
animação e diversão turística que designamos de tradicionais (como o folclore ou os jogos tradicionais)
três dos promotores contactados, parecem ter encontrado uma certa forma de cativar o turista e fazer
com que permaneça durante mais dias no empreendimento. Um destes três promotores afirmou
inclusivamente que até ao Verão e durante os fins-de-semana tem a agenda completa em termos de
marcações (muitas das quais de clientes habituais da casa).
8.4 RAZÕES DE ABERTURA DO EMPREENDIMENTO À ACTIVIDADE TURÍSTICA E RECURSO A FINANCIAMENTO

71

No entanto um dos promotores contactados, um dos três que considerámos mais dinâmicos, diz servir “petiscos
tradicionais”.
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A resposta dada à questão relativa às razões de abertura do empreendimento, não nos trouxe
grandes surpresas, indicando frequentemente os promotores mais que um motivo. As questões
relacionadas com a recuperação do património (familiar ou comprado72), o gosto pelo contacto com os
turistas e os incentivos financeiros existentes motivaram frequentemente a abertura do
empreendimento ao TER. Apenas em dois dos casos, este último motivo não foi mencionado. É ainda
de referir que a par dos motivos apresentados, dois dos promotores acrescentaram ainda motivos
relacionados com o cansaço da vida das cidades e o gosto pelo campo.
Ressalve-se que em qualquer um dos casos, existiu sempre o recurso a programas de apoio e
financiamento de recuperação do imóvel, variando a ajuda segundo o tipo de programa em questão
(mas incluía quase sempre uma percentagem a fundo perdido).
Não temos grandes dúvidas em considerar, tal como RIBEIRO (2003) que estas ajudas73 foram
decisivas para a abertura do empreendimento ao TER.
8.5 PARCERIAS E CONTRIBUTOS

A ligação dos promotores dos empreendimentos a associações de desenvolvimento local ou
outras associações a nível regional ou nacional é bastante reduzida. Inclusivamente, a única
associação de proprietários TER que existia na região (Casas da Beira) até há cerca de um ano atrás,
deixou de funcionar. Por detrás deste encerramento foram apontados factores relacionados com a falta
de espírito associativo, incorrecta interpretação das finalidades da associação e algum “comodismo”74
por parte de alguns promotores. Veja-se a afirmação de dois promotores, por sinal os mais novos,
quando confrontados com esta questão:
As pessoas vêem a associação como uma central de reservas sem saberem que antes há muito
trabalho que tem que ser feito….(Manuel75, 58 anos).
As pessoas ficaram a ver o que é que a associação ia dar … quem está na direcção não pode
fazer “omelette” sem ovos… (Joaquim, 41 anos).

72

O acesso ao empreendimento fez-se em metade dos casos por compra.
Somente um promotor referiu que o dinheiro que recebeu dos programas a que recorreu foi muito reduzido em comparação
com o que investiu na recuperação da casa.
74
O termo é nosso.
75
O nome do promotor é fictício, a idade é real.
73

2042

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

Não obstante deste fraco empenho em desenvolver uma Associação de Proprietários TER a
nível regional, julgamos pertinente referir que um dos promotores contactados é associado dos Solares
de Portugal.
As ligações do empreendimento com outras entidades regionais públicas ou privadas (como
câmaras municipais, regiões de turismo, empresas de animação turística, empresas agrícolas,
restaurantes, empresas turísticas, empresas de artesanato entre outras) e com a população são
simplesmente de cordialidade (como referiram os promotores), não existindo nada institucionalizado. A
título de exemplo refira-se a afirmação de um promotor quando confrontado com a respectiva questão:
Vamos a workshops quando nos convidam, sugerimos aos turistas os restaurantes que julgamos
serem os melhores … (João, 79 anos).
Face a este cenário, não é de estranhar que o contributo do empreendimento de TER para o
desenvolvimento da comunidade seja reduzido, tendo inclusivamente perfeita consciência disso
praticamente todos os promotores contactados. Com efeito, com excepção de uma pessoa que referiu
que o seu empreendimento contribuía para o desenvolvimento local, uma vez que dava trabalho
permanente a uma pessoa “da terra” e recrutava trabalho eventual com muita frequência (também na
“terra”), todos os outros foram unânimes em considerar que o contributo do empreendimento para o
desenvolvimento local era escasso ou mesmo nulo76.
À excepção de um ou outro caso em que o promotor é (ou foi) mais activo, tratam-se de facto de
promotores que designamos de “passivos” (talvez neste momento por força da idade), que (como nos
disse um dos entrevistados mais novos), têm algumas dificuldades (senão muitas) em associar-se, em
munir-se de novas ferramentas (como a internet) e abraçar novos projectos (como a certificação do
empreendimento), a que acrescentamos a dificuldade em adquirir novos conhecimentos (gestão e
marketing, por exemplo).

8.6 ESTRATÉGIAS DE MARKETING E PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO

À questão acerca da estratégia de marketing os promotores mostraram-se um pouco reticentes,
até porque não a desenvolvem. A questão do marketing pareceu-nos efectivamente bastante
descurada. Os promotores contactados continuam a basear-se na sua experiência e na “sorte” e pouco
76

Resposta dada por três entrevistados.
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ou nada fazem com vista a conquistar determinados segmentos e definir um posicionamento no
mercado. Refira-se que nenhum dos promotores em questão frequentou alguma vez qualquer curso de
formação turística (e muito menos de marketing turístico).
Consideramos também que a divulgação do empreendimento é pouco agressiva, baseando-se
nos panfletos distribuídos aos turistas e na divulgação feita através de página na internet77. Das
conversas que fomos tendo com os promotores, deduz-se também que confiam muito no “passapalavra”. Embora sabendo que em turismo o “passa-palavra” é extremamente importante, parece não
ser suficiente no caso da difusão do TER na região, até porque a procura (segundo a maioria dos
entrevistados) está a diminuir.
9.

REFLEXÕES FINAIS
Lançado na década de oitenta com o propósito de contribuir para a diversificação do turismo

nacional, o TER veio na década seguinte a revelar-se como um potencial veículo de desenvolvimento
das economias locais e rurais, até porque a agricultura retinha cada vez mais menos gente, sendo
imperioso encontrar novas vocações para as áreas rurais.
Com o intuito de não só contribuir para a ocupação dos tempos livres dos turistas, mas também
de poder contribuir para o desenvolvimento local a legislação de 1997 contemplou claramente outras
funções dos empreendimentos de TER. Sublinham-se a título ilustrativo e porque envolveriam a
população local, as relacionadas com as tradições, com o folclore e os jogos tradicionais.
Passada cerca de uma década após a emissão da publicação acima referida, os contributos do
TER para o desenvolvimento local parecem ser muito pouco significativos (como inferido por outros
autores já citados). E sê-lo-ão também muito provavelmente na RDL. Os dados recolhidos numa
amostra de cerca de 15 % dos promotores da região, indiciam que “à frente” dos empreendimentos
estão frequentemente pessoas com idade avançada, constituindo-se esta como um factor que (a par
de outros) parece condicionar frequentemente o desenvolvimento de iniciativas e projectos de
desenvolvimento. Por isso não é de estranhar o facto da oferta do TER se basear muito mais no
alojamento ou (citando um dos promotores contactados) no bed and breakfast do que nas actividades

77

Apenas dois dos entrevistados não têm de momento website do empreendimento.
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de animação e diversão turística tradicionais (que dependem em boa medida da iniciativa, dos
projectos, do empenho e da criatividade).
As razões de abertura do empreendimento ao turismo, segundo os promotores contactados,
devem-se a questões relacionadas com a recuperação e rentabilização do edifício a que se junta
geralmente o gosto pelo contacto com os turistas. De qualquer forma, uma vez que todos eles
recorreram a programas de apoio ou financiamento, estamos certos que estes (como referido) foram
decisivos para que tal acontecesse.
A falta de associativismo entre os promotores de TER contactados é uma constante. Quer seja
devido à idade ou a outros factores, o certo é que os promotores têm muita dificuldade em associar-se,
mesmo admitindo pelos próprios que o associativismo seria benéfico (quer para a comunidade quer
para os mesmos). Não é por isso de estranhar a inexistência de ligações efectivas entre os promotores
TER contactados e as entidades públicas e privadas regionais e locais, não se podendo por isso falar
na criação de redes e sinergias. Tão pouco é significativa a ligação efectiva dos promotores TER à
população e comunidade local, que parece simplesmente assistir à vinda de turistas aos territórios
rurais. A inexistência de estratégias de marketing e o débil recurso a instrumentos de comunicação e
promoção, acaba talvez por ser um reflexo da situação descrita.
Importa de qualquer maneira ressalvar, que a reduzida dinâmica dos empreendimentos (ou dos
promotores) contactados, para além de parecer ser influenciada pela idade, resulta também da
reduzida escala económica dos empreendimentos e da débil integração e organização da oferta,
questão proferida pela maioria dos entrevistados e referida também por RIBEIRO (2003: 212).
10.
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1. O Programa das Aldeias do Xisto
O Programa das Aldeias do Xisto (PAX) implementado pela Comissão Coordenadora e
Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), com o apoio de fundos comunitários através do
Programa Operacional da Região Centro (Medida 2.6, componente FEDER), promoveu a Acção
Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior (AIBT-PI), apoiando estratégias e acções de
desenvolvimentos integrado no contexto regional e local. Esta acção – AIBTPI, abrange um território de
510 mil hectares em vinte e um Concelhos, beneficiando uma população de 180 mil habitantes. A
valorização das Aldeias do Xisto e do território em que se enquadram passa, quer pela definição e
aplicação de estratégias de desenvolvimento local, quer pela organização e aferição de critérios
comuns, num território tão vasto e diverso, cheio de potencialidades mas, ao mesmo tempo, tão
carente e periférico. A AIBT-PI definiu três linhas estratégias de desenvolvimento: (1) a constituição de
uma rede das Aldeias do Xisto; (2) uma rede das praias fluviais; e, (3) uma rede de percursos do Pinhal
Interior. A aplicação no terreno destas três linhas tem vindo a ser gerida numa perspectiva integrada,
não podendo ser independentes. Uma unidade só é possível numa perspectiva de funcionamento
integrado “em rede”.
A origem das Aldeias do Xisto provém da característica geológica comum – o xisto, um
elemento identificador, logo unificador, do território. O objectivo principal do PAX é a constituição de
uma Rede de Aldeias do Xisto (RAX). Esta deverá criar e afirmar uma marca de identidade para o
território, estruturada num sentido de corpo entre as comunidades abrangidas, potenciando a sua
articulação e consequente efeito de escala.
A dimensão e a importância desta intervenção requer um compromisso de financiamento para o PAX
que corresponde a cerca de 50% do investimento total promovido no âmbito da AIBT-PI (8.100.000€),
ver Quadro 1.
1.1 As Aldeias do Xisto
As aldeias identificadas como beneficiárias do Programa das Aldeias do Xisto (PAX) são vinte
e quatro e encontram-se espalhadas por catorze concelhos do Pinhal Interior, ver Fig. 1. Entre elas
fazem parte: Álvaro, do concelho de Oleiros e Foz do Cobrão, do concelho de Vila Velha de Ródão,
ver Fig. 2. Os respectivos Municípios organizaram a “candidatura” destas aldeias ao programa e
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financiamento, através da elaboração de Planos de Aldeia por um equipa técnica local para o efeito.
Estes Planos de Aldeia foram desenvolvidos pela CCDRC, em articulação com os Presidentes dos
Municípios interessados. O estudo detalhado de todas as intervenções no modelo da aldeia, da sua
envolvente e da população, está centrado nas pessoas. Embora exista uma estratégia de
desenvolvimento prioritariamente alicerçada no aproveitamento turístico do território, o objectivo final é
a melhoria das condições de vida das populações residentes, com a criação de emprego e a
qualificação dos recursos humanos, por forma a permitir o surgimento de uma nova base económica.
1.2. A Rede das Aldeias do Xisto (RAX)
O programa RAX pretendeu fomentar o reforço da identidade do Pinhal Interior, procurando dar
resposta aos problemas que afligem o mundo rural do interior do País, tentando contrariar as
tendências para o envelhecimento das populações e o abandono das povoações. O objectivo foi
transformar as povoações em pólos de atracção turística que permitissem a criação de uma nova base
económica passando pela recuperação das tradições culturais, pela valorização do património
arquitectónico e ambiental, e pela dinamização das artes e ofícios tradicionais, envolvendo a
participação activa dos habitantes, associações locais e autarquias. Na perspectiva de valorização dos
instrumentos de planeamento – Plano de Aldeia de Álvaro e Plano de Aldeia de Foz do Cobrão
(realizado pelas autarquias para acesso ao programa da Rede Aldeias do Xisto) e das orientações
neles contidas, o diagnóstico tem em conta os dados desses documentos, corrigindo-os, actualizandoos e desenvolvendo-os, através de novos estudos e levantamentos, levados a cabo pelo Laboratório de
Valorização do Património da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL).
Considerando os objectivos estabelecidos para a Rede de Aldeias do Xisto, a análise e avaliação
remetem-se para campos de trabalho preferenciais. Assim, dá-se particular relevo à caracterização dos
espaços (urbano e edificado), à avaliação do património cultural e ambiental e à ponderação das
condições de desenvolvimento e sustentabilidade.
Na Rede das Aldeias do Xisto, no âmbito do protocolo realizado entre a FAUTL e os Municípios
envolvidos, os Planos de Aldeia de Álvaro e de Foz do Cobrão foram elaborados de modo a enquadrar
os projectos de requalificação dos edifícios e dos espaços públicos, hierarquizando, indicando as
acções prioritárias e desenvolvendo as propostas de intervenção, acompanhadas do respectivo
processo de orçamentação. Considerando os objectivos estabelecidos para a RAX, a análise e a
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avaliação remetem-se para campos de trabalho preferenciais. Assim, dá-se particular relevo à
caracterização dos espaços (urbano e edificado), à avaliação do património cultural e ambiental e à
ponderação das condições de desenvolvimento e de sustentabilidade.
2. A Aldeia do Xisto de Álvaro
Álvaro, antigo concelho da Beira Interior, é hoje uma freguesia do concelho de Oleiros e do
distrito de Castelo Branco. Integrada no contexto territorial da sub-região do Pinhal Interior Sul. A
povoação surge implantada em local estratégico, numa elevação sobre o vale, na margem esquerda do
rio Zêzere, na confluência com a Ribeira de Alvelos, também chamada Rio de Álvaro. Tem por
horizonte um vasto conjunto montanhoso arborizado predominantemente por pinhal, em que se
destacam as serras do Muradal e da Lontreira. Este aglomerado transporta um perfil ligado às
condições históricas em que viveu até ao séc. XIX e que contribuíram para o legado de um património
arquitectónico e artístico relevante, que se regista na memória, no espaço urbano e no conjunto
edificado. Numa posição defensiva, Álvaro estrutura-se ao longo de uma crista montanhosa, de forma
linear, seguindo o traçado da rua principal em articulação com os caminhos vicinais, ver Fig. 3. Nesta
estrutura ordenada, três factores dominantes condicionam a morfologia: o relevo, a água e a
arquitectura religiosa. O largo (Praça da Misericórdia) e a rua principal (Rua do Castelo/Rua Alfredo
Moreira) constituem elementos marcantes na estrutura interna. Agregam actividades e funções sociais,
culturais e comerciais.
No limite ocidental do concelho e do distrito, Álvaro localiza-se no espaço de relação entre a
Beira Interior e a Beira Litoral, cujo limite é o próprio Zêzere, uma barreira natural, mas também o
elemento de ligação. O rio foi, desde épocas remotas, uma via de comunicação e uma fonte de
recursos. Por isso, a ligação entre povoações e campos das duas margens foi natural e corrente,
sobretudo num quadro de vida rural, ver Fig. 4. Embora esta relação directa já não exista, o cenário e o
quadro de vida são comuns. As condições de acessibilidade estão hoje vinculadas à natureza das
centralidades existentes no contexto regional, e a sua localização e forma de implantação imprimem
lhe características de interioridade e de periferia, face aos centros de atracção regional. À margem das
grandes vias de comunicação terrestre, as ligações fazem-se, sobretudo, através da sede do concelho.
Os velhos caminhos mantêm-se como percursos essenciais nas relações de proximidade com as
povoações vizinhas. Os percursos são morosos e acidentados, mas com cenários de rara beleza.
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Num processo de recessão demográfica, a população apresenta características de
envelhecimento. Segundo os censos de 2001 existiam 315 moradores. A população mantém uma
agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo de produtos hortícolas e o aproveitamento da
azeitona. A silvicultura tradicional combina-se com actividades complementares, organizadas em
pequenas produções de tipo familiar. Num contexto de mudança (a nível social, económico e
funcional), persistem ambiências e condições de ruralidade, paralelamente a formas de urbanidade.
Verifica-se a existência de um equipamento de cariz social, o centro de dia, mas não de
espaços de sociabilidade adequados e qualificados. Os principais espaços de sociabilidade e
acolhimento são os equipamentos religiosos (igreja e capelas). O pequeno comércio (minimercado) e
os dois cafés existentes são os lugares de convívio, essenciais para manter vivas as trocas entre a
comunidade de residentes e os visitantes. A Misericórdia é a instituição de referência e o Largo da
Misericórdia o espaço agregador, onde se erguem os edifícios que acolhem as actividades ligadas à
vida colectiva desta comunidade. A igreja Matriz e a Capela da Misericórdia, são agregadoras do
colectivo, têm actividade respectivamente regular e pontual, localizando-se no centro do aglomerado,
ver Fig. 5.
O Património apresenta algumas fragilidades, no que se refere a manutenção, estado de
conservação, enquadramento e natureza das acções de intervenção. A maior parte dos bens do
Património Cultural de Álvaro, carecem de intervenção ao nível da conservação, condições de
acessibilidade e fruição. Não existe sinalética informativa de âmbito cultural. Património imaterial
(gastronomia, tradições e festividades populares) só pode ser coerentemente potenciado e valorizado
se estiver associado ao património material (território e edificado).
2.1. Estratégia
O Plano de Aldeia deve ser um instrumento operativo, no prosseguimento de objectivos e
metas, claramente estabelecidos, nomeadamente: (a) Revitalizar Álvaro e melhorar a qualidade de vida
da população; (b) Requalificar o Património Cultural num quadro de sustentabilidade; (c) Potenciar e
reforçar as identidades culturais, e; (d) Valorizar o território como recurso cultural activo.
Para atingir, com eficácia, estes objectivos, há que ter em conta perspectivas de abordagem
adequadas e princípios metodológicos essenciais, de modo a estabelecer linhas de acção
prioritárias. Neste sentido, apresenta-se um conjunto de princípios e orientações de apoio à
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implementação do Plano: (a) Definir a estratégia no contexto local, regional e internacional; (b)
Desenvolver estratégias e acções em rede, quer no âmbito da Rede das Aldeias do Xisto, quer dentro
de outras redes temáticas e territoriais; (c) Estabelecer uma visão integrada do território,
contextualizando o Património Construído no Património Natural, identificando e valorizando unidades
de paisagem (Cultural e Natural); (d) Valorizar, de forma articulada, os recursos, relacionando
Ambiente, Cultura e Turismo; (e) Relacionar memória histórica e criação contemporânea,
perspectivando formas inovadoras de utilizar os recursos tradicionais (naturais e culturais); (f)
Enquadrar os recursos culturais nas acções nas acções de revitalização e reabilitação; (g) Integrar a
população nos processos de intervenção; (h) Definir uma abordagem articulada e abrangente do
aglomerado e sua envolvente; (i) Fundamentar, coerente e justificadamente, as prioridades, face à
inserção no conjunto natural e edificado; (j) Valorizar a morfologia urbana, as tipologias arquitectónicas
(funcionais, espaciais, compositivas e decorativas) e as tipologias construtivas (materiais e técnicas);
(k) Requalificar os espaços públicos, considerando tanto os usos e funcionalidades como as
sociabilidades e vivências locais; (l) Requalificar equipamentos colectivos tradicionais (fontanário,
moinho, lagar); (m)Dar prioridade a equipamentos de utilização pública para uso de residentes e
visitantes; (n) Requalificar infra-estruturas (rede eléctrica e iluminação pública, redes de
telecomunicações, de abastecimento de águas e saneamento); (o) Melhorar acessibilidades, circulação
e estacionamento; (p) Reabilitar edifícios, assegurando-lhes o uso e as condições de acesso e fruição;
(q) Reabilitar espaços emblemáticos para instalação de equipamentos de proximidade, multifuncionais
(sociais, culturais, turísticos); (r) Garantir processos de gestão inovadores, tirando partido das
complementaridades, tanto no que se refere a equipamentos (sociais, culturais, turísticos), como a
actividades, (s) Criar espaços âncora, como pólos dinamizadores vitais; (t) Criar equipamentos
turísticos, dando prioridade à restauração e alojamento; (u) Promover a sinalização dos recursos
culturais e naturais; (v) Desenvolver projectos e conteúdos de informação cultural temáticos; (w)
Ancorar as actividades de animação cultural e patrimonial, no território e no património material; (x)
Criar e qualificar condições de empregabilidade, melhorando competências técnicas e profissionais; (y)
Potenciar a valorização de saberes empíricos e tradicionais, e; (z) Orientar e regrar processos de
intervenção, enquadrando as dinâmicas locais e preservando a memória cultural, ver Fig. 6.
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2.2. Propostas
No contexto da dinâmica em curso e no quadro da parceria estabelecida, enunciam-se as
propostas de intervenção que têm vindo a ser apresentadas, no âmbito do processo de trabalho com
técnicos e responsáveis da autarquia e da CCDRC: (a) Requalificação do espaço edificado,
privilegiando áreas de coerência e de continuidade; (b) Salvaguarda de espaços públicos e de frentes
urbanas, cumprindo os critérios e princípios definidos; (c) Ampliação da área de intervenção,
respeitando os critérios e princípios apresentados; (d) Requalificação da Circulação Urbana (viária,
pedonal e criação de bolsas de estacionamento); (e) Requalificação de caminhos vicinais ao longo das
linhas de água (ribeira de Alvelos e rio Zêzere) e no limiar da Aldeia; (f) Criação de percursos
temáticos, culturais e naturais; (g) Organização de um Núcleo Interpretativo; (h) Reabilitação da Capela
da Misericórdia (processo de restauro e musealização do espaço e respectivo espólio e plano de
gestão do conjunto) e requalificação da Praça da Misericórdia; (i) Requalificação do espaço envolvente
à Igreja Matriz; (j) Requalificação do espaço envolvente das capelas de St.º António, S. Sebastião e S.
Gens; (k) Requalificação do edifício do Teatro; (l) Protecção e salvaguarda de imóveis e conjuntos
urbanos, arquitectónicos e artísticos de valor, implementando processos de classificação local e
nacional; (m) Organização de proposta de classificação da Capela da Misericórdia como Imóvel de
Interesse Público, a apresentar ao IPPAR; (n) Criação de equipamento com novas valências
sócioculturais; (o) Reabilitação e adaptação do edifício escolar a atelier / oficina de artes tradicionais
(Casa de Artes e Ofícios), e; (p) Recuperação e adaptação de um edifício a pousada e restaurante.
3. A Aldeia de Xisto de Foz do Cobrão
Inserida na Beira Interior Sul, Foz do Cobrão é uma aldeia da freguesia de Vila Velha de Ródão
e pertence ao concelho do mesmo nome e ao distrito de Castelo Branco. A aldeia, com base numa
estrutura nuclear, ergue-se ao longo da encosta e do vale, na margem direita do ribeiro do Cobrão,
junto da confluência com o Rio Ocreza, afluente do Tejo. As ligações ao centro administrativo e de
serviços (Vila Velha de Ródão) e a proximidade de importantes vias de comunicação, conferem-lhe
boas condições de acessibilidade ao contexto local, regional e internacional, ver Fig. 7.
A água (sistema de afluentes do Tejo e suas ribeiras) e a montanha (crista quatzítica da Serra
das Talhadas) têm uma presença forte e as actividades agrícolas são a base da vida local. A
população da aldeia é construída por pouco mais de meia centena de habitantes (66 registados no
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último censo), que vivem da agricultura e actividades complementares. Profundamente atingida por
processos de recessão populacional, tem fortes características de envelhecimento, com prevalência do
escalão etário superior a 60 anos. A imagem de isolamento altera-se em épocas festivas e durante o
verão, quando grande os naturais emigrantes e residentes nas grandes cidades regressam em época
de férias. Existem alguns equipamentos e espaços de sociabilidade, embora com necessidade de
requalificação na maioria dos casos. Existe um equipamento multifuncional de dimensão e qualidade
com especial vocação sociocultural.
A estrutura do aglomerado reflecte, claramente, o modo de formação e desenvolvimento no
espaço e no tempo. A malha urbana é irregular devido à adaptação ao acidentado do terreno.
Hierarquiza-se a partir de um núcleo principal e distribui-se através de ruas de contornos irregulares,
por vezes, tomam uma forma aparentemente labiríntica. O aglomerado encontra-se limitado a Norte
pelo rio Ocreza e a Sul pelo ribeiro do Cobrão, ver Fig. 8. Esta estrutura polariza-se em dois núcleos
dinamizadores, um ligado a uma zona residencial e o outro ligado a uma área industrial: Largo das
Piçarras e o conjunto Lagar e Fábrica dos Lanifícios.
A igreja, é a única tipologia religiosa, tem uma actividade regular e localiza-se a Norte, num
ponto elevado da aldeia. Os afloramentos rochosos são recursos naturais e componentes essenciais
da identidade local. Os materiais e técnicas empregues são os existentes na região e a pedra utilizada
é xisto, ou a combinação de xisto e quartzito. Alguns edifícios singulares distinguem-se pela qualidade
arquitectónica, significado e pelo valor histórico e etnográfico: conjunto de Arquitectura pré industrial
(lagar de azenha, moinhos de água e unidade fabril dos lanifícios). Os equipamentos de funcionalidade
agrícola (lagar de azenha, moinhos de água no ribeiro do Cobrão e Fábrica dos Lanifícios) apresenta
características de originalidade e riqueza etnográfica, constituindo-se como conjunto a preservar.
O Património apresenta algumas fragilidades, no que se refere à manutenção, estado de
conservação, enquadramento e natureza das acções de intervenção. A maior parte dos bens notáveis
do Património Cultural de Foz do Cobrão carecem de condições de acessibilidade e fruição. Não existe
sinalética informativa de âmbito cultural. O Património imaterial (gastronomia, festividades populares,
actividades lúdicas e culturais, associativismo) é frágil e só pode ser coerentemente protegido,
potenciando e valorizado se estiver associado ao património material (território e edificado), ver Fig.9.
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3.1. Estratégia
O Plano de Aldeia deve ser um instrumento operativo, no prosseguimento de objectivos e
metas, claramente estabelecidos, nomeadamente: (a) Revitalizar e melhorar a qualidade de vida da
população; (b) Requalificar o Património Cultural num quadro de sustentabilidade; (c) Potenciar e
reforçar as identidades culturais, e; (d) Valorizar o território como recurso cultural activo.
Para atingir, com eficácia, estes objectivos, há que ter em conta perspectivas de abordagem
adequadas e princípios metodológicos correctos, de modo a estabelecer linhas de acção prioritárias.
Neste sentido, apresenta-se um conjunto de princípios e orientações de apoio à implementação do
Plano: (a) Definir a estratégia global no contexto local, regional e internacional; (b) Desenvolver acções
em rede, quer no âmbito da Rede das Aldeias do Xisto, quer dentro de outras redes temáticas e
territoriais; (c) Estabelecer uma visão integrada do território, contextualizando o Património Construído
no Património Natural, valorizando unidades de paisagem (Cultural e Natural); (d)Valorizar, de forma
articulada, os recursos, relacionando Ambiente, Cultura e Turismo; (e) Relacionar memória histórica e
criação contemporânea, perspectivando formas inovadoras de utilizar os recursos tradicionais (naturais
e culturais); (f) Enquadrar os recursos culturais nas acções de revitalização e reabilitação; (g) Integrar a
população nos processos e dinâmicas de intervenção; (h) Definir uma abordagem articulada e
abrangente do aglomerado e sua envolvente; (i) Fundamentar, coerente e justificadamente, as
prioridades, face à inserção no conjunto natural e edificado; (j) Valorizar a morfologia urbana, as
tipologias arquitectónicas (funcionais, espaciais, compositivas e decorativas) e as tipologias
construtivas (materiais e técnicas); (k) Requalificar os espaços públicos de enquadramento urbano e /
ou rural, considerando tanto os usos e funcionalidades como as sociabilidades e vivências; (l)
Requalificar equipamentos colectivos tradicionais (fontanários, fornos, moinhos e lagares); (m)
Reabilitar edifícios, assegurando-lhes o uso e as condições de acesso e fruição (n) Destacar conjuntos
históricos e tradicionais, com destaque para o património arqueológico, para núcleos de Arquitectura
doméstica e para o património produtivo pré-industrial; (o) Potenciar equipamentos socioculturais, para
uso de residentes e visitantes; (p) Reabilitar espaços emblemáticos para instalação de equipamentos
de proximidade, multifuncionais (sociais, culturais, turísticos); (q) Requalificar infra-estruturas (rede
eléctrica e iluminação pública, redes de telecomunicações, de abastecimento de águas e saneamento),
minimizando os impactos das intervenções, prevenindo dissonâncias e tirando partido dos recursos
construídos existentes; (r) Melhorar acessibilidades, circulação e estacionamento; (s) Garantir
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processos de gestão inovadores, tirando partido das complementaridades, tanto no que se refere aos
equipamentos (culturais, turísticos e sociais), como às actividades; (t) Potenciar espaços âncora, como
pólos dinamizadores vitais; (u) Potenciar equipamentos turísticos existentes, dando prioridade à
informação, restauração e alojamento, estabelecendo padrões de qualidade de serviço; (v) Promover a
sinalização dos recursos culturais e naturais; (w) Desenvolver projectos e conteúdos de informação
cultural temáticos; (x)Ancorar as actividades de animação cultural e patrimonial no território e no
património material edificado; (y)Criar e qualificar condições de empregabilidade, melhorando
competências técnicas e profissionais; (z) Potenciar a valorização de saberes empíricos e tradicionais,
e; (aa) Orientar e regrar processos de intervenção, enquadrando as dinâmicas locais e preservando a
memória cultural, ver Fig. 10.
3.2. Propostas
No contexto da dinâmica em curso e no quadro da parceria estabelecida, enunciam-se as
propostas de intervenção que têm vindo a ser apresentadas, no âmbito do processo de trabalho com a
autarquia e a CCDRC: (a) Requalificação do espaço público (circulações viárias, pedonais e criação de
bolsas de estacionamento); (b) Acesso ao Lagar e fábrica dos Lanifícios | Centro Interpretativo; (c)
Largo da Igreja; (d) Requalificação de caminhos vicinais ao longo das linhas de água e no limiar da
Aldeia; (e) Criação de percursos e itinerários temáticos, ligados à paisagem, à água e à Arquitectura
tradicional; (f) Ribeiro do Cobrão; (g) Lagar de azeite; (h) Fábrica dos Lanifícios | Centro Interpretativo;
(i) Requalificação de construções pré-industriais emblemáticas (conjunto do Lagar e Fábrica de
Lanifícios, moinhos de água) e recuperação dos respectivos engenhos e estruturas de apoio; (j)
Aproveitamento e adaptação de pequenas construções / abrigos de xisto para instalação de
equipamentos de recolha de resíduos sólidos domésticos; (k) Requalificação dos açudes e do espaço
envolvente; (l) Revitalização de socalcos e terrenos em beirado para cultivo do herbário tradicional; (m)
Criação de um "Eco-Museu", de vocação pedagógica e lúdica, abrangendo a aldeia e a sua envolvente
e tirando partido das condições de observação e experimentação de várias práticas ligadas ao meio
rural (observação da natureza, ambiente, actividades produtivas, Arquitectura tradicional, plantação e
colheitas, apanha da azeitona, confecção de produtos gastronómicos), garantindo condições para
intervenção da população; (n) Requalificação de tipologias tradicionais assegurando-lhes o uso e as
condições de acesso, fruição, amenidades e conforto; (o) Classificação de imóveis e conjuntos de
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valor; (p) Requalificação do espaço edificado privilegiando áreas de coerência e de continuidade; (q)
Eliminar e minimizar a presença de elementos dissonantes e descaracterizadores (caixas e cabos
eléctricos e telefónicos, estores e caixas de estore exteriores, antenas); (r) Nas novas intervenções e
nas ampliações uniformizar e regularizar a cércea dos edifícios de acordo com os edifícios
preexistentes vizinhos; (s) Enquadrar e regrar o processo de intervenção, prevenindo situações de
especulação e descaracterização; (t) Critérios e bases reguladoras das intervenções, de modo a
prevenir e eliminar dissonâncias, e; (u) Salvaguarda e requalificação de espaços públicos e de frentes
urbanas, com elementos arquitectónicos ou construtivos de valor, cumprindo os critérios e princípios
definidos: (i) Largo das Piçarras; (ii) Largo da Igreja; (iii) Rua do Lagar; (iiii) Rua dos Barqueiros, e; (iiiii)
Rua do Pontão.
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Quadro 1. - Aldeias do Xisto - Valores dos investimentos (Euro)
Investimento

Concelho

Aldeias

Arganil

Benfeita

840.

15%

Castelo Branco

Sarzedas

729.

16%

Fundão

Janeiro de Cima

907.

12%

Góis

Comareira

224.

86%

Aigra Velha

171.

0%

Pena

472.

0%

Aigra Nova

406.

0%

Talasnal

326.

0%

Cerdeira

264.

0%

Candal

305.

0%

Casal Novo

80.

0%

Chiqueiro

23.

0%

Miranda do Corvo

Gondramaz

387.

15%

Oleiros

ÁLVARO

537.

58%

Pampilhosa da Serra

Fajão

768.

85%

Penela

Ferraria São João

209.

0%

Sertã

Pedrogão Pequeno

774.

19%

Vila de Rei

Água Formosa

158.

16%

Vila Velha de Ródão

FOZ DO COBRÃO

518.

46%

8.106.

24%

Lousã

TOTAL (19 aldeias de 24)

(x10³€)

Tx. Exec.
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Fig. 1. Rede das Aldeias do Xisto.
Fonte: Pinus Verde

(b) O concelho de Oleiros no Pinhal Interior
Sul.

(a) Pinhal Interior Sul e Beira Interior Sul na

(c) O concelho de Vila Velha de Rodão na

Região Centro, NUTIII.

Beira Interior Sul.
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(d) Aldeia de Álvaro na Freguesia de Álvaro.

(e) Aldeia de Foz do Cobrão na Freguesia de
vila Velha de Rodão.

Fig. 2. Localização das Aldeias.
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística.

Fig. 3. Álvaro. Implantação da aldeia sobre a linha de festo.
Fonte: LVP – FAUTL
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(b) Rio Zêzere.
Fig. 4. Álvaro. Paisagem envolvente.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig.5. Álvaro. Localização dos equipamentos e serviços .
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig. 6. Álvaro. Localização das acções de intervenção.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig. 7. Foz do Cobrão. Implantação da Aldeia.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig. 8. Foz do Cobrão. Paisagem envolvente.
Fonte: LVP – FAUTL

Fig. 9. Foz do Cobrão. Localização dos equipamentos e serviços.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig. 10. Foz do Cobrão. Localização das acções de intervenção.
Fonte: LVP – FAUTL
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A Aldeia Histórica de Castelo Mendo e Marialva – contributos de
arquitectura e urbanismo
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Prof. Dr. Jorge N. Bastos2
Instituição:

Faculdade de Arquitectura – Universidade Técnica de Lisboa;
Rua Sá Nogueira, Polo Universitário do Alto da Ajuda;
PT-1349-055 Lisboa; Portugal; e-mail: jnbastos@fa.utl.pt;
Tel .+(351)-21-361-5000; Fax. +(351)-21-364-7066;
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1. O Programa das Aldeias Históricas
O Programa de Recuperação das Aldeias Históricas (PAH) constitui uma das intervenções
mais emblemáticas no património rural do interior do país. Por acção da tutela governamental, foi
delegado na CCDRC o papel de o coordenar. Este programa propôs, de uma forma integrada, dar
resposta aos problemas do mundo rural do interior do país, de forma a recuperar, reanimar e
reorganizar espaços ricos em património, cultura e tradição para retardar as tendências de
envelhecimento das populações e o abandono das povoações. Algumas regiões do interior de Portugal
conhecem problemas de enfraquecimento gradual da sua capacidade produtiva e de envelhecimento e
desertificação populacional. A Recuperação das Aldeias Históricas propôs-se concorrer para atenuar
aqueles problemas e contribuir para vencer um dos principais desafios que o País tem enfrentado – o
reforço da coesão económica e social. Na primeira fase do programa, um conjunto de planos de
intervenção foi implementado, com a realização de obras públicas, recuperação de fachadas e de
coberturas das habitações, arranjos urbanísticos, melhoria das acessibilidades, beneficiação de
monumentos. Na fase de concretização em que o Programa actualmente se encontra, tornou-se
fundamental juntar-lhe duas novas dimensões: (1) a animação socio-económica, envolvendo actores
locais através de associações de desenvolvimento local existentes, e, (2) a promoção turística no
mercado nacional e internacional.
As Aldeias Históricas encontram-se hoje recuperadas, com infra-estruturas adaptadas à sua
mais valia paisagística e arquitectónica, os monumentos renovados e com novos serviços de
acolhimento para quem as visita.
1.1. As Aldeias Históricas
Em 1995, através de uma acção piloto na Região Centro, iniciou-se este programa, envolvendo
a recuperação de dez aldeias do interior, que realizaram um papel histórico de relevo e que estavam
em progressivo abandono. Este programa teve como objectivo principal, reduzir os problemas já
referidos. A escolha das aldeias foi feita com base em cinco critérios: (1) a existência de um património
arquitectónico, arqueológico ou ambiental classificado; (2) uma unidade formal do tecido urbano e
construído; (3) um interesse histórico-cultural; (4) uma integração em percursos turísticos ou culturais
temáticos; e, (5) um elevado índice de desertificação e carência de infra-estruturas turísticas.
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As aldeias identificadas como beneficiárias do Programa das Aldeias Históricas eram
inicialmente dez e em 2003 passaram a doze, ver Fig. 1. Encontram-se espalhadas por dez concelhos
da Beira Interior. Entre elas fazem parte: Castelo Mendo, do concelho de Almeida e Marialva, do
concelho de Mêda. As intervenções tiveram como objectivo favorecer o nível de qualidade de vida das
populações e dos seus níveis de rendimento, bem como produzir um impacto, de natureza estrutural e
durável na região, através de investimentos em infra-estruturas, na recuperação de património, na
promoção e divulgação, e na animação das economias locais. As dimensões fundamentais de
intervenção são: (i) o desenvolvimento social e económico; (ii) a dinamização do potencial turísticocultural; (iii) a preservação da memória através da valorização do legado histórico; e, (iv) a participação
dos intervenientes públicos e privados destes locais, em parceria com os diferentes níveis da
Administração, para a integração e articulação de recursos territorialmente dispersos. Em relação aos
investimentos, este programa repartiu-se em três fases distintas: (a) primeira fase entre 1995/1999 –
26.453.471€; (b) segunda fase que se compreende entre 2000/2002 – 8.937.297€; e, (c) terceira fase
entre 2002/2006, com extensão a 2008, para a qual foi aprovado um orçamento no valor de
17.750.000€. Neste momento encontram-se aplicados 86% desta última verba. As intervenções
efectivas deste Programa, para cada uma das aldeias contempladas, foram as descritas nos. Para as
dez Aldeias Históricas foram realizadas intervenções comuns: (1) posto de turismo; (2) infraestruturas
técnicas; (3) fachadas e coberturas; (4) arranjos urbanísticos, e sendo as entidades responsáveis os
Municípios e o IPPAR, ver Quadros 1.1 e 1.2.
2. A Aldeia Histórica de Castelo Mendo
A aldeia de Castelo Mendo pertence ao Concelho de Almeida, Distrito da Guarda. Sendo um
aglomerado de grande valor histórico, urbanístico e paisagístico, a 19km da vila de Almeida, a aldeia
ocupa uma área aproximada de 7km², encontrando-se implantada sobre um maciço granítico a 756m
de altitude, ver Fig. 2. Quase inacessível dos lados nascentes, sul e poente, a aldeia domina uma
paisagem agreste e recortada, de vales cavados. A leste circunda-a o rio Côa e a sul o ribeiro de
Cadelos. A localidade tem como principais eixos viários de acesso o Itinerário Principal 5 e a Estrada
Nacional 16 que sai da cidade da Guarda em direcção a Vilar Formoso, sendo também servida por
transportes ferroviários, nomeadamente pela Linha da Beira Alta (Vilar Formoso), estando o apeadeiro
localizado a cerca de 3,5 km da aldeia, ver Figs. 3.1 e 3.2.
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A evolução histórica de Castelo de Mendo, localizada em zona de fronteira, encontra-se
profundamente ligada à vocação militar de defesa e consolidação do território nacional, facto que, leva
a compreender a dualidade de vivências, quer referentes ao passado, quer ao presente, num contraste
entre a pujança e o poder alcançados noutros tempos e o actual estado de abandono e
despovoamento. Castelo Mendo desempenhou um importante papel na defesa e consolidação do
território nacional, nos conflitos com Castela na época medieval, no séc. XVII com as Guerras da
Restauração e no século XIX com as Invasões Francesas. Marcado pela vivência predominantemente
rural, o quotidiano da aldeia é agora quebrado pontualmente pela presença de turistas, interessados
em conhecer a povoação que desempenhou- um papel relevante na história da defesa e consolidação
do território português. No entanto, o dia-a-dia da população (reduzida e bastante envelhecida) repartese pelas actividades agrícolas de subsistência e pela pastorícia. A falta de população jovem poderá
justificar o facto da aldeia não tirar o devido proveito do factor turístico, contrariamente ao que já
acontece em algumas aldeias próximas, nomeadamente ao nível da restauração e turismo rural.
Perante os diversos indicadores estatísticos referentes a resultados de Censos anteriores e posteriores
à conclusão do “Programa de Recuperação das Aldeias Históricas de Portugal”, é possível deduzir
algumas considerações relativamente ao grau de sucesso desta iniciativa, assim como apontar os
diversos objectivos que foram ou não atingidos.
Assim, salientando que o referido programa incidiu, única e exclusivamente, sobre a
recuperação das fachadas e das coberturas de grande parte dos imóveis de Castelo Mendo, importará
referir que este tipo de intervenção, apesar de constituir uma excelente iniciativa enquanto acção de
renovação da imagem da aldeia e, consequentemente, reforço da auto-estima da população, poderá
ser considerado incompleto enquanto não abranger a dimensão fundamental do conceito do habitar – o
conforto, a higiene e a salubridade do ambiente doméstico, condições essenciais para garantir o bemestar da população e, consequentemente, a sua fixação. No âmbito da intervenção, pode-se afirmar
que, no que respeita ao edificado, a iniciativa terá, talvez, contribuído para a diminuição significativa do
número de alojamentos vagos, acompanhada pelo aumento de alojamentos de uso sazonal /
secundário em detrimento dos alojamentos ocupados para residência habitual, factores que se
evidenciaram entre 1991 e 2001. Destes resultados podemos concluir que a intervenção realizada,
apesar de não interferir com as condições de habitabilidade dos alojamentos, terá motivado os
proprietários a melhorar a imagem exterior dos seus imóveis, numa tentativa de preservar uma
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memória, de afirmar um sentido de posse que se pretende transmitir às gerações futuras, aproveitandoos para segunda habitação ou alojamento de férias, no caso de habitantes que se deslocaram para
outras regiões do País ou até mesmo para o estrangeiro, procurando melhores condições de vida.
Em relação à análise da evolução dos indicadores demográficos, pode-se afirmar, que constitui
o mais expressivo reflexo da lentidão que se verifica no arranque e concretização da vertente de
animação cultural e socio-económica da aldeia. Com efeito, no que respeita à fixação de população, os
resultados dificilmente poderiam ser mais desanimadores. De uma forma geral, a população residente
sofreu um decréscimo considerável, acompanhado pela diminuição do número de indivíduos na faixa
etária dos 20 aos 64 anos e consequente preponderância do peso do número de indivíduos com 65 ou
mais anos.
A falta de iniciativas que favoreçam um correcto desenvolvimento económico e uma adequada
exploração do sector turístico não permitiu que se criassem as alternativas de emprego que poderiam
travar o despovoamento e promover a fixação de uma população jovem e activa. A única solução para
as faixas etárias mais jovens é mesmo abandonar a aldeia, em busca de melhores oportunidades,
deixando-a entregue à população idosa que, sem apoios, pouco poderá fazer para dinamizar a
localidade e as actividades tradicionais. É necessário inverter esta tendência, partindo do trabalho que
já foi realizado e propondo novas estratégias de dinamização baseadas, na animação cultural, social e
económica – procurando fixar população activa – sem esquecer, em circunstância alguma, um plano de
intervenção que permita a recuperação do interior dos alojamentos, conferindo-lhes as condições de
conforto e habitabilidade que possam satisfazer os habitantes.
A morfologia da aldeia de Castelo Mendo evidencia um desenvolvimento urbano faseado,
permitindo a identificação de diversos momentos que, surgindo, neste território, quase inevitavelmente
ligados a questões fronteiriças, estruturaram a sua evolução. A existência de dois momentos,
nitidamente presentes na justaposição de dois núcleos com muralha, de diferentes épocas e significado
é visível: o primeiro núcleo (1ª metade do séc. XIII) integra o Castelo e a Igreja de Santa Maria,
enquanto o segundo núcleo corresponderá a uma expansão extramuros do aglomerado, só
posteriormente limitado pela cerca (séc. XIV). A antiga aldeia ocupa um cabeço, a cerca de 762m de
altitude, sobranceiro ao Ribeiro de Cadelos e ao Rio Côa. Enquanto ponto marcante do território
envolvente e, em especial a partir do castelo e das vertentes escarpadas, domina uma vastíssima
paisagem. O primeiro núcleo urbano é delimitado por um perímetro de traçado oval, integrando o
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recinto do castelo na zona Este. O espaço exclusivamente militar, apresenta uma planimetria de
tendência triangular, fazendo-se o acesso através da Porta do Castelinho. No lado oposto, no flanco
voltado para o Côa, abre-se a Porta Falsa, enquanto que no ângulo Sudoeste, adossada ao exterior da
muralha, conserva parte da torre de menagem, de planta rectangular. Esta zona apresenta uma malha
muito rarefeita, apenas esboçada por quatro quarteirões dispostos em função de um eixo principal –
Rua do Castelo – que liga a Porta do Castelo ao espaço central, recinto amplo preenchido por
afloramentos rochosos e pelas ruínas da Igreja de Santa Maria do Castelo, cuja silhueta marca
fortemente a imagem da aldeia, constituindo o ponto de chegada de um percurso ascensional que se
inicia na Porta da Vila, aberta na segunda cerca urbana e que tem como eixo estruturante a Rua
Direita. Tanto o Castelo como a Igreja de Santa Maria, pólos matriciais, militar e religioso, consagraram
o lugar, protegendo-o, talvez, da ocupação humana escassamente estruturada por um esboço de
tecido urbano.
A malha urbana torna-se bastante mais consistente no segundo núcleo amuralhado,
correspondendo desta vez, não a um momento fundacional mas sim a um movimento de expansão do
povoado, polarizado em torno de duas paróquias periféricas – S. Pedro e S. Vicente.
Nesta zona, a malha urbana torna-se mais densa e observa-se maior quantidade de
construções adossadas à muralha, sobretudo no pano compreendido entre a Porta da Guarda e a
Porta da Vila. Este núcleo estrutura-se a partir de um eixo principal – Rua Direita – que liga a Porta da
Vila à Porta do Castelo, rompendo a área urbana em duas metades quase equivalentes. De facto, a
relação entre os dois núcleos materializa-se no percurso da Rua Direita, composta por troços muito
diferenciados e funcionando como eixo aglutinador dos espaços mais representativos, implantados
sempre na proximidade de portas – o Largo do Pelourinho (Porta do Castelo) e o Largo de S. Vicente
(Porta da Vila). Esta Rua Direita organiza uma rede de vias paralelas e transversais, nem sempre
claramente definida, mas relacionada com uma hierarquia dos acessos às portas da muralha. De uma
forma geral, o tecido urbano é composto por quarteirões bastante irregulares, integrando
frequentemente logradouros amplos, coexistindo com a tendência para o alinhamento das fachadas
face à rua. As parcelas construídas mostram uma preferência pelas formas quadrangulares ou
rectangulares, originando lotes pouco profundos, o que explica, provavelmente, com base na ausência
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de uma forte dinâmica urbana e construtiva que chegou mesmo a conduzir ao entaipamento da “Porta
Falsa” junto ao Largo do Corro, ver Fig. 4.
2.1. Castelo Mendo: estratégia e linhas de acção
A valorização no contexto regional e nacional de aglomerados de valor patrimonial e com
interesse histórico / cultural, poderá constituir uma das possíveis estratégias para inverter as
tendências de despovoamento que nas últimas décadas, se fazem sentir no interior do país,
nomeadamente na zona Raiana. Nesta perspectiva, é importante, valorizar recursos existentes e as
potencialidades intrínsecas, no sentido de os incorporar na mobilização de um processo inovador,
promovendo o desenvolvimento, estimulando a competitividade não só da aldeia de Castelo Mendo,
mas também, de uma forma mais abrangente, da parcela de território nacional onde a referida
localidade se encontra inserida.
Neste caso específico, o valor do património construído, a riqueza cultural, aliados à
diversidade da paisagem natural, constituem os vectores determinantes para a reestruturação da frágil
economia local, devendo ser promovidos, tanto a nível nacional como internacional. No entanto, é
fundamental, que a recuperação e a preservação de recursos – assumida numa perspectiva de
valorização turística, seja complementada com iniciativas ligadas à satisfação de necessidades básicas
das populações residentes, reforçando a coesão económica e social. À necessidade de recuperar,
valorizar e integrar o património numa rede consistente e atractiva para potenciais visitantes –
contribuindo, também, para a dignificação das actividades tradicionais, respeitando a matriz cultural
das populações, aliar-se-ia a urgência em resolver aspectos ligados à qualidade de vida local e ao
conforto das habitações. Paralelamente, com o objectivo de estimular o mercado local de emprego, é
também importante empreender acções de formação na área do turismo, permitindo atingir níveis de
serviço que contribuíssem para a qualificação do funcionamento das estruturas de acolhimento,
informação e promoção turística. Estes objectivos e as sinergias que, se podem estabelecer através de
projectos futuros, poderam constituir um importante ponto de partida para a intervenção que a aldeia
necessita urgentemente. Esta intervenção contém cinco dimensões fundamentais: desenvolvimento,
turismo, cultura, participação e integração. A proposta baseou-se na recuperação de alguns imóveis
tendo sido considerados os seguintes critérios de escolhas: valor histórico, valor arquitectónico, valor
simbólico e estado de conservação do edifício, dando prioridade na intervenção aos que se
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encontravam em pior estado de conservação ou mesmo em ruína, mais descaracterizados, com
elementos dissonantes ou técnicas e materiais de construção atípicos, tendo ainda em atenção a
estrutura da propriedade, ver Fig. 5. A localização dos imóveis a recuperar foi igualmente um dos
critérios relevantes, como a visibilidade ou protagonismo do edifício em relação às praças ou aos eixos
principais de circulação, tendo sido preferencialmente recuperados os imóveis de gaveto. O acesso ao
interior do núcleo fortificado faz-se exclusivamente através de portas existentes na cintura muralhada,
existindo três acessos, o principal localizado a Norte – Porta da Vila. Na zona Oeste o acesso faz-se
pela Porta da Guarda, enquanto que na zona Este se pode entrar pela Porta do Sol. No interior da
aldeia, a Rua Direita e a Rua do Castelo definem-se como eixos principais de circulação, onde se
regista maior movimento. Os locais de maior concentração de visitantes são: (a) a zona exterior à
muralha junto à Porta da Vila; (b) os principais eixos; (c) o largo de S. Vicente; (d) a praça do
pelourinho; e, (e) toda a área do primeiro núcleo fortificado correspondente à zona onde se encontram
as ruínas do castelo e da igreja de Santa Maria, ver Fig. 6.
O transporte viário no interior da aldeia foi, deve ser condicionado - apenas permitido aos
moradores, sendo completamente interdito na zona do castelo e ruínas da igreja de Santa Maria. Em
alternativa, o trânsito circulará por ruas mais periféricas, em circuitos de sentido único, tentando evitar
algumas zonas de passagem mais estreitas. Para reduzir o estrangulamento das ruas – em virtude da
sua reduzida largura – numa tentativa de manter a imagem medieval da aldeia, foi interditado o
estacionamento na via pública, dentro do núcleo. Esta função é resolvida com a criação de dois
espaços de estacionamento, um destinado aos visitantes – localizado na zona exterior da muralha,
próximo da entrada principal da vila, com a aproximação ao núcleo fortificado feita, preferencialmente,
a pé – e outro destinado aos residentes. Neste último caso é importante referir que a maioria dos
veículos que circulam na aldeia pertencem a residentes que possuem espaços de estacionamento
privado. Os principais objectivos da intervenção foram os seguintes: (a) reabilitação de habitações para
a população local - intervenções a realizar, sobretudo, no interior das habitações, criando melhores
condições de conforto e habitabilidade; (b) reorganização dos acessos - zonas de estacionamento e
zonas alternativas de circulação; (c) criação de zonas para acolhimento turístico - pousadas, turismo
rural; (d) dinamização de pólos de atracção turística, nomeadamente as ruínas do castelo, o núcleo
museológico (Museu do Tempo e dos Sentidos), as igrejas de St.ª Maria, de S. Vicente e de S. Pedro;
as alminhas, os cruzeiros, o pelourinho, as fontes, a Casa da Roda e os imóveis com valor
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arquitectónico de várias épocas; (e) criação de infra-estruturas - centro de dia / lar de idosos,
iluminação cénica de edifícios, mobiliário urbano; (f) criação de áreas e actividades de lazer - espaços
de estar, palco para eventos culturais no recinto do 1º núcleo de muralhas, esplanadas, eventos
desportivos – actividades radicais, pesca fluvial; e, (g) criação de zonas de pequeno comércio e
restauração - possibilidade de ligação a um núcleo de oficinas de aprendizagem e divulgação do
artesanato e da gastronomia tradicional.
Um dos elementos da estratégia e acção de intervenção no Núcleo Histórico de Castelo Mendo
passou pelo tratamento de fachadas. Já desde os finais da década de 60, que Castelo Mendo
mostrava alguns “efeitos de “modernidade”, manifestando-se sobretudo através da introdução de novas
tipologias na área da construção, nomeadamente a moradia de “aparato” e a “casa do emigrante”.
Estas construções obedecem, usualmente ao desejo de afirmação de um novo estatuto social, através
da casa, um espécie de reacção às “formas desactualizadas” de construir. Este fenómeno verifica-se
ainda na rua transversal à rua Direita, perto da Igreja de S. Pedro.
3. A Aldeia Histórica de Castelo Mendo: o turismo como estratégia
No castelo concentram-se a maior parte das áreas de lazer, sendo um espaço para utilização
turística, constituindo um palco privilegiado para a realização de eventos culturais, educativos e
artísticos. A zona envolvente à ruína da igreja de Santa Maria do Castelo, o Largo de São Vicente e a
Praça do Pelourinho podem ser animados através de várias iniciativas, devendo as zonas comerciais
localizar-se preferencialmente: (a) no eixo principal da aldeia, rua Direita; e, (b) nos lotes adjacentes ao
largo de São Vicente e à praça do pelourinho. Foi proposta a criação de dois espaços de
estacionamento, um destinado aos visitantes, localizado na zona exterior da muralha e outro destinado
aos residentes, intramuros, ver Fig. 7.
A proposta de mobilidade e acessibilidade, sugere um conjunto de projectos, na área da
requalificação urbana e da reabilitação do edificado, complementando equipamentos de âmbito social e
turístico. Uma das maiores carências da aldeia prende-se com a inexistência de um espaço de convívio
destinado à população idosa ou, em alternativa, um lar que garantisse as condições de conforto de que
os idosos não beneficiam nas suas casas. Os dados estatísticos com os resultados dos Censos 2001
para Castelo Mendo revelam que, o número de crianças em idade de frequentar o ensino básico
provavelmente não irá justificar, em termos futuros, o funcionamento da escola primária. Deste modo,
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propõe-se a transformação do imóvel da escola em centro de dia / lar de idosos. Esta metamorfose
funcional complementaria duas situações fundamentais: (a) assegurar a reversibilidade e / ou
possibilidade de funcionar simultaneamente enquanto centro de dia e escola primária, no caso de se
verificar um aumento de fixação de população na aldeia e consequente aumento do número de
crianças em idade escolar; e, (b) considerando a área do edifício em questão, como sendo apenas
suficiente para a criação de um centro de dia, o projecto de adaptação funcional previu a hipótese de
aproveitamento da totalidade da área envolvente, adossando uma nova construção à preexistência,
para que o equipamento possa receber a população mais idosa, para pernoitar ocasionalmente.
A metamorfose funcional do imóvel, tornou-se necessário esquematizar um programa base que
contemplasse a adaptação a dois programas possíveis: (a) centro de dia, no caso de uma intervenção
restrita, confinada aos limites da preexistência; e, (b) centro de dia associado a um lar, no caso de uma
intervenção que abranja a totalidade do recinto murado, prevendo uma nova construção anexada à
preexistência. A aldeia histórica de Castelo Mendo com acções de intervenção enquadradas no
Projecto de Recuperação de Fachadas para a Aldeia Histórica de Castelo Mendo, teve reflexos
positivos, contribuindo para esse efeito o apoio, acompanhamento e fiscalização de obras efectuado
pelos técnicos da autarquia nas acções de recuperação de fachadas e na reabilitação dos edifícios
devolutos correspondendo à primeira fase do programa. A Casa do Fidalgo, é um solar Palaciano de
influência barroca ou classicista tardia, provavelmente datado do Século XVII / XIX, de grande
interesse localizado na Rua Direita, isolado num lote de grandes dimensões. Devido ao seu valor
arquitectónico, dimensão e presença visual no perfil da aldeia, foi proposta a adaptação à função de
pousada ou unidade de turismo temático de qualidade.

4. A Aldeia Histórica de Marialva
Marialva pertence ao concelho da Meda, distrito da Guarda. Esta aldeia histórica abrange uma
área geográfica de cerca de 19,15 hectares com a população de 289 habitantes (Censos de 2001),
verificando-se relativamente aos dados da Censos um decréscimo de população anteriores um
decréscimo de população na ordem dos 50%. Na dinâmica local da aldeia têm particular relevo um
conjunto de equipamentos de apoio e de acolhimento, quer aos residentes da aldeia quer aos
visitantes, potenciando novas actividades económicas, turísticas e sociais. É disso exemplo, a
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requalificação de um conjunto de estruturas habitacionais em “casas do campo” – Turismo de Aldeia,
com a denominação de “Casas do Côro”. A sua economia baseia-se principalmente na actividade
agrícola, onde a batata, os cereais, o vinho e o azeite se destacam. Contudo, o turismo tem
conquistado cada vez mais importância para a economia local, ver Fig. 8.
Ao nível das infraestruturas viárias constata-se que a acessibilidade é razoável. A antiga
Estrada Nacional 102 actual IP2, atravessa o aglomerado, para Norte passa por Meda e Vila Nova de
Foz Côa, para Sul passa por Trancoso, Celorico da Beira, e estabelece a ligação ao IP5. O IP5, para
Este, passa pela cidade da Guarda em direcção a Espanha. Para Oeste segue para Viseu ligando-se
ao IP1. Esta aldeia não possui estação de caminho-de-ferro, as estações mais próximas localiza-se
para Sul, em Vila Franca das Naves e, para Norte em Vila Nova de Foz Côa.
Segundo os registos existentes, a sua toponímia conheceu pelo menos três formas: Aravor
(toponímia de origem celta que significa “da alta colina”) no tempo dos Romanos, que latinizaram o
nome da comunidade para “Civitas Aravorum”; Malva na época da ocupação árabe, pois sabe-se que
quando D. Fernando o Magno a conquistou aos Mouros, em 1063, era então, esse o seu nome. Mais
tarde, o termo Maruialva, encontra-se lavrado no foral entregue por D. Afonso Henriques em 1179.
Numa zona marcada por formas de povoamento antiga, testemunhadas pelo registo de
estações arqueológicas, o principal núcleo da comunidade dos Aravos, o Castro de São Justo, também
conhecido por Castro dos Aravos, situava-se a cerca de 580 metros de altitude e foi o local escolhido
pelos Godos para se instalarem, tendo sido posteriormente romanizado. A cerca de um quilómetro a
Poente deste núcleo, é possível ainda encontrar as infraestruturas romanas constituídas por um lago
artificial – Naumaquia, com forma elipsoidal e seis metros de profundidade, e por aquedutos que
abasteciam os banhos públicos da cidade.
O perfil agrícola e a dispersão de núcleos rurais subsistiram e acentuaram-se, durante a Idade
Média, tanto no período muçulmano como na fase da reconquista. D. Afonso Henriques concedeu foral
e elevou Marialva à categoria de vila, que o Rei D. Afonso II, confirmou em 1217. Constituiu uma das
vilas de retaguarda no apoio à defesa da zona fronteiriça e ao comércio com Castela e Leão, Marialva
expandiu e consolidou o núcleo urbano ao longo da encosta com base numa estrutura orgânica. Com
foral novo, dado pelo o Rei D. Manuel I, em 1515, a vila local reorganizou-se e o comércio intensificouse, dinâmica que a construção do pelourinho e posterior fundação da Misericórdia vieram assinalar. Ao
adro da Igreja, ao espaço público mais antigo e de cariz religioso, veio agora juntar-se um novo espaço
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cívico, o Largo da Praça, do Pelourinho, que se assumiu como lugar de representação do poder local,
de comércio e trocas, e de sociabilidade. A Feira de Marialva criada por D. Dinis, com uma
periodicidade mensal, foi um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento da região, por
estimular as trocas comerciais, a transmissão da cultura, a difusão do conhecimento e o estreitamento
das relações entre as populações num mundo fechado, como era o medieval. Nos meados do século
XVIII, com o despovoamento da vila intra-muros, a feira mensal reaparece, num outro local, no sítio da
Devesa, no sopé do monte, onde se ia desenvolvendo, simultaneamente, um novo núcleo urbano.
A classificação do Pelourinho, como Imóvel de Interesse Público, em 1933, exprimiu o
reconhecimento do valor histórico e da ancestralidade de Marialva, do mesmo modo que, em termos
mais recentes, a construção de infra estruturas, requalificação do espaço público e a reabilitação do
edificado procuram criar condições para enraizar a tradição na vida contemporânea.
O carácter do património arquitectónico e urbanístico da Aldeia Histórica de Marialva, apesar
do valor singular de cada um dos seus elementos, reside na profunda relação entre o construído
(cultural) e o seu enquadramento (natural).
Uma das tipologias arquitectónicas que ressalta na paisagem Beirã raiana é a Arquitectura
Militar. O castelo de forma ovalada, construído em grandes blocos de pedra granítica do lugar, foi
restaurado em 1200 por D. Sancho I e em 1295 ampliando e reedificado por D. Dinis. A classificação
como monumento nacional, em 1978, inclui não só, a Torre de Menagem como todas as muralhas,
portas e vestíbulos existentes. Situado na linha de fronteira anterior ao tratado de Alcanices (1297),
este conjunto arquitectónico possui uma das mais singulares ruínas de castelos portugueses. A linha
de muralhas que circunda o antigo povoado, é interrompida por dois postigos e duas portas (Porta do
Anjo da Guarda e do Monte) ligadas por uma calçada antiga. No interior das muralhas mantém-se
ainda o pelourinho, a cisterna, a alcáçova, a Torre de Menagem, duas igrejas e cinco Torres. Na Porta
do Anjo da Guarda, encontram-se esculpidas as medidas usadas – a vara e o côvado - no burgo de
Marialva, sinal evidente da importância da feira que aí se realizava na Idade Média.
No conjunto construído, embora predominem as tipologias da arquitectura civil, os edifícios
religiosos destacam-se pela sua escala relativamente aos restantes e pela erudição arquitectónica e
artística. A Igreja Matriz tem como orago Santiago é caracterizada pelos estilos manuelino e barroco e
possui um retábulo em talha do estilo joanino, com superfície decorada por anjos, figuras exóticas,
motivos marinhos e vegetalistas. A capela-mor é completamente revestida por talha sem pintura.
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Embora apresente a data de 1595 inscrita no fecho do arco da porta lateral, este templo tem
documentada a data da sua edificação em 1585. No século XVIII era Reitoria da Comenda da Ordem
de Cristo e beneficiou da colocação dos elementos decorativos de talha. A substituição da cobertura
pela telha Marselha dá-se já na 1ª metade do século XX. A Capela da Misericórdia, de estilo
maneirista, construída provavelmente no século XVII, tem no exterior um púlpito para a pregação
durante o período Pascal. No século XVIII, foi revestida no seu interior por elementos decorativos de
talha dourada e poli cromada, e possui um tecto com caixotões pintados com figuração hagiográfica e
um retábulo de estilo joanino. A Capela de N. Sra. de Lourdes ou de São João Batista perto da Porta
do Anjo da Guarda, no exterior da muralha, foi construída no século XVII, e um século depois, foram
introduzidos elementos decorativos em talha dourada e policromada.
No que se refere ao património edificado de Marialva, permanecem ainda edifícios, símbolos
que comprovam a autonomia administrativa e judicial que o concelho de Marialva possuía nos séc. XVI
e XVII. Os antigos Paços do Concelho - Casa da Câmara, o Tribunal e a Cadeia, são exemplos
construtivos e representativos da tipologia arquitectónica utilizada na edificação dos paços municipais,
que se localiza no Largo da Praça.
Marialva é, actualmente, constituída por áreas urbanas distintas, que correspondem a três
conjuntos históricos: a Cidadela, o Arrabalde e a Devesa, ver Fig. 9. A Cidadela de Marialva é todo o
espaço amuralhado e encontra-se hoje despovoada, sem residentes. O Arrabalde ou Vila é um
conjunto habitacional a Norte do Castelo, e que representa uma malha urbana de traçado orgânico
onde casas quinhentistas e senhoriais se relacionam com habitações vernáculas, com características
típicas da casa tradicional beirã. A Igreja de São Pedro, possui traços românicos, um púlpito exterior e
um adro lateral e destaca-se deste conjunto edificado. A Devesa situada a sul da Cidadela numa zona
mais baixa de terras férteis, estende-se pela planície até à ribeira de Marialva. Nesta antiga cidade de
Aravor é onde, presentemente se congrega o maior número de habitações, e se destaca a Ermida de
Nossa Senhora dos Remédios.
4.1. Marialva: estratégia e propostas
Ao abrigo do Programa de Recuperação das Aldeias Históricas, Marialva foi alvo de uma série
de acções e intervenções direccionadas para a sua recuperação e renovação, no sentido de reforçar a
sua dimensão histórica - as ruínas de uma aldeia medieval - e reforçando condições para o turismo
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cultural. Dado o estado de degradação generalizado, o objectivo central foi preservar de forma
sistemática e coerente o espaço em ruínas como testemunho e reconhecimento do seu valor histórico.
A malha urbana de Marialva, de traça medieval, sofreu ao longo dos anos sucessivas
alterações que contribuíram para a adulteração do espaço envolvente, tal como a deterioração do
estado de conservação de muitas construções. O objectivo global foi a renovação e recuperação da
área urbana de Marialva, ver Fig. 10.
Na Igreja de S. Pedro foram feitas sondagens arqueológicas, anteriores ao início da
recuperação do espaço da Igreja e da sua envolvente e realizaram-se trabalhos de restauro do edifício
e da sua envolvente. A entidade responsável pelas obras foi o Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR).
Para a edificação do Posto de Turismo a autarquia adquiriu um imóvel para o efeito, que sofreu obras
de restauro e adaptação a Posto de Turismo, espaço expositivo e venda de produtos de artesanato
local. Entidades responsáveis: Câmara Municipal de Mêda e Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR).
Marialva foi alvo também e arranjos urbanísticos e infraestruturais, que envolveram trabalhos
como o calcetamento e drenagem de largos e ruas, o enterramento das infraestruturas de energia
eléctrica e comunicações. Entidade responsável: Câmara Municipal de Mêda e Portugal Telecom.
Requalificação de um espaço público e transformação do espaço em anfiteatro. Entidades
responsáveis: Câmara Municipal de Mêda.
Vários estudos arqueológicos foram realizados e publicados. Entidades Responsáveis: Instituto
Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR).
O apoio técnico e financeiro permitiu reabilitar e recuperar várias edificações, esta acção só foi
possível através do esforço conjunto entre a autarquia e os particulares, proprietários dos edifícios.
Entidade responsável: Câmara Municipal de Mêda.
javascript:popup('','/foto.asp?id=/fotos2/alojamentorestauracao/alojamentog.jpg',660,4
80,'')O alojamento turístico em Marialva representa uma aposta clara na qualidade, direccionada para
o mercado médio/alto nacional e internacional. Resultado de investimento privado e suportado
parcialmente por apoios comunitários, surgiu o projecto de Turismo de Habitação de Marialva, como
um dos equipamentos principais para o desenvolvimento económico local e regional. Este Turismo de
Aldeia, na sequência do programa das aldeias Históricas, foi-se desenvolvendo e é actualmente

2084

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

constituído pelas “Casas do Côro”: unidades de alojamento - Casa do Côro, Casa da Vila, Casa de S.
Tiago, Casa de Santiago, Casa de N.º Sra. De Lurdes, Casa da Pipa e Casa de São Pedro; unidade de
restauração e espaço polivalente - Casão do Largo; e um espaço de venda de produtos regionais e
locais - Loja do Côro; unidade de bem estar e lazer – Spa do Coro; piscina exterior.
Assim, nesta aldeia histórica de Marialva, tanto o visitante como a população residente tem ao
seu dispor um conjunto de casas com diferentes valências, espaços vocacionados para a cultura, lazer,
comercio e restauração, e tem ainda vários programas de actividades onde pode participar.
Organizadas na sua grande maioria por empresas locais e regionais, direccionadas para: o Turismo de
Natureza, como os percursos pedonais; Turismo de Desporto e Aventura, como os circuitos todo o
terreno de jipe ou de bicicleta, passeios de canoa e actividades como a Caça a Pesca; e Turismo
Cultural.
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Tiopologia de Projectos

Intervenções

Investimento

Comparticipação

N.º

Elegível

FEDER

%

Infraestruturas Básicas

2

340.652

255.489

14,2

Valorização de Património

1

315.807

236.855

13,2

Arranjos Urbanísticos

5

449.729

337.297

18,8

Fachadas Recuperadas

56

462.539

342.552

19,3

Equipamentos Turísticos

1

272.068

204.051

11,4

Casas de Campo

4

373.899

131.695

15,6

Micro Empresas

Quadro 1.1. – Aldeia Histórica de Castelo Mendo – Investimentos (Euros).
Quadro 1.2. – Aldeia Histórica de Marialva – Investimentos (Euros).
Acções de Animação e

12

122.207

88.375

5,1

Publicações Editadas

1

33.422

25.066

1,4

Estudos e Apoio Técnico

3

25.888

19.416

1,1

Total

85

2.396.211

1.640.796

100,0

Promoção

Tiopologia de Projectos

Intervenções

Investimento

Comparticipação

N.º

Elegível

FEDER

%

Infraestruturas Básicas

1

365.060

273.795

26,9

Valorização de Património

4

405.729

304.297

29,9

79

509.096

381.822

37,5

Arranjos Urbanísticos
Fachadas Recuperadas
Equipamentos Turísticos
Casas de Campo
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Micro Empresas
Acções de Animação e

10

53.029

38.419

3,9

1

25.304

18.978

1,9

95

2.396.211

1.640.796

100,0

Promoção
Publicações Editadas
Estudos e Apoio Técnico
Total
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Fig.1. Localização das Aldeias Históricas
Fonte: CCDRC

(b) O concelho de Mêda e o Concelho de
Almeida.

(a) Pinhal Interior Sul e Beira Interior Sul na
Região Centro, NUTIII.
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(d) Aldeia de Marialva na Freguesia de

(c) Aldeia de Castelo Mendo na Freguesia de

Marialva.

Castelo Mendo.

Fig.2. Localização das Aldeias
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

Fig.3.1. Castelo Mendo. Paisagem envolvente.
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal)
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Fig.3.2. Castelo Mendo. Implantação da Aldeia.
Fonte: FAUTL (Projecto de Investigação do Património Rural em Portugal)

N

2

1

N

3
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(a) Núcleo inicial. Castelo e Igreja de Stª
Maria do Castelo. Igreja de S. Vicente.

(b) Núcleo progressivo. Entre muralhas (D.
Sancho I e D. Dinis).

N

2

1
Igreja de Santa Maria do Castelo

3

Igreja de São Vicente
Igreja de São Pedro
1 Porta da Guarda
5

4

2 Porta da Vila
3 Porta do Sol
4 Porta Falsa
5 Porta do Castelinho

(c) Consolidação do centro urbano e
devesa. Igreja de S. Pedro.
Fig.4. Castelo Mendo. Esquemas de evolução urbana.
Fonte: Augusto Moutinho Borges In Revista Cultural “Praça Velha” da Cidade da Guarda, Ano I, n.º3, 1ª série, Maio 1998.
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Fig.5. Castelo Mendo. Edifícios a valorizar.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig.6. Castelo Mendo. Áreas de Intervenção.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig.7. Castelo Mendo. Proposta Geral de Distribuição.
Fonte: LVP – FAUTL
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Fig. 8. Marialva. Castelo.
Fonte: Pedro Almeida Pinto
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1- Posto de Turismo
2- Porta do Anjo da Guarda
3- Capela de S. João Batista
4- Capela de Nossa Sr. da
Guia
5- Torre do Relógio
6- Torre do Monte
7- Porta do Monte
8- Torre dos Namorados 9Porta de Santa Maria 10Pelourinho
11- Cisterna
12- Cadeia
13- Casa da Câmara
14- Capela da Misericórdia
15- Igreja Matriz
16- Cemitério
17- Porta do Postiguinho 18Torre de Menagem com
cerca Cisterna
19- Igreja de São Pedro 20Junta de Freguesia 21Capela de da Curvasseira
22- Cruzeiro
23- Capela N. Sra. Dos
Remédios
24- Casa do Coro
25- Casa das Freiras
26- Casa do Cruzeiro
27- Clube/ Centro de Dia
Conjuntos Históricos
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Fig. 9. Marialva. Localização dos equipamentos e serviços.
Fonte: http://www.marialva.pt/marialva/mapa.asp
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Fig. 10.Marialva. Vivências.
Fonte: Pedro Almeida Pinto

2102

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

Turismo de Saúde e Bem-estar em Portugal: estratégias para o seu
desenvolvimento

Joaquim Antunes
Escola Superior de Tecnologia de Viseu
e-mail: jantunes@estv.ipv.pt

Resumo:
O turismo de saúde e bem-estar apresenta-se como um produto turístico de elevado potencial.
O envelhecimento da população, o modo de vida das sociedades urbanas e o crescente interesse pelo
“culto do corpo” são factores que evidenciam oportunidades para os destinos que desenvolvem uma
oferta turística baseada naquele produto. Portugal dispõe de diferentes tipologias de recursos para a
prática do turismo de saúde e bem-estar: por um lado, as estâncias termais e, por outro, instalações de
Spa e Welness. Contudo, existem ainda determinadas limitações e fragilidades que impedem estes
destinos de se tornarem competitivos e atractivos. Assim, pretende-se com esta comunicação
caracterizar a situação actual do turismo de saúde e bem-estar em Portugal e perspectivar a sua
evolução no contexto das diferentes tipologias. A metodologia assenta na revisão de literatura e na
análise estatística de dados secundários, complementadas com recolha de informação através de um
inquérito realizado a frequentadores das estâncias termais portuguesas. Com o referido estudo
procura-se contribuir para o conhecimento dos diferentes públicos e respectivas necessidades, que
serão determinantes para a oferta de novos serviços por parte das organizações e, assim, apresentar
propostas de estratégias de desenvolvimento para o sector em análise.

Palavras-chave: turismo de saúde e bem-estar, termalismo, estratégias de desenvolvimento
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da indústria do turismo de saúde e bem-estar, a nível europeu e mesmo
mundial, é fundado no interesse crescente de determinados segmentos de mercado. Hoje, as
motivações da procura destes serviços diversificaram-se fortemente, levando as organizações a
efectuarem grandes investimentos para oferecerem serviços diferenciados, a níveis de qualidade
exigidos.
De facto, ao longo dos últimos anos, verifica-se uma tendência para a procura de um turismo
alternativo ao turismo de massas, principalmente ao turismo sol e mal. Os turistas de hoje são já muito
viajados e procuram algo de novo e diferente numa experiência de férias (Garcia-Altés, 2005).
Em Portugal, o turismo de saúde e bem-estar tem existido na forma tradicional do termalismo,
essencialmente na vertente terapêutica, estando ainda pouco dinamizado na vertente bem-estar.
Contudo, programas de beleza, emagrecimento, relaxamento começam a ser dinamizados em algumas
estâncias termais portuguesas. Em algumas estâncias são já oferecidos pacotes completos onde se
inclui os diversos tratamentos, o alojamento, restauração e programas de animação. O aproveitamento
das instalações, para outro tipo de turismo, tem sido também uma aposta de alguns empreendimentos
turísticos, especialmente para o turismo de negócios, com a organização de seminários, conferências e
reuniões de negócios.
O presente estudo procura, assim, caracterizar o renovado produto Turismo de Saúde e bemestar – na óptica do produto termal, e analisar o seu potencial de crescimento. Para o efeito, foi
efectuado um estudo empírico a 346 aquistas das estâncias termais portuguesas, onde se procura
caracterizar o tipo de consumidores que frequentam as diferentes estâncias termais portuguesas, suas
motivações, e que tipo de serviços procuram. Para melhor caracterização destes frequentadores é
efectuada uma segmentação, através de uma análise clusters, para melhor identificar e caracterizar os
diferentes segmentos.
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2. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO
Para melhor percebermos e analisarmos o produto turismo de saúde e bem-estar é necessário
compreendermos o funcionamento do sistema turístico e as inter-relações que estabelece com outras
actividades com ele conexas.
O Turismo é uma das actividades mais dinâmicas da actualidade, assumindo cada vez maior
complexidade. É considerado como o sector económico de mais rápido crescimento a nível global,
assumindo, nos dias de hoje, uma importância central nas economias de muitos países (Hassan,
2000). O seu acompanhamento rigoroso e a mais adequada gestão dos seus diferentes domínios exige
uma actualização permanente dos diversos intervenientes.
De facto, a evolução do turismo nos últimos anos tem demonstrado uma tendência de
expansão nas tipologias dos tempos e dos espaços ocupados. Surgem novos produtos ou
reformulação de produtos existentes, como é o caso do turismo de saúde, onde hoje a motivação pela
procura destes serviços reside na revitalização do equilíbrio físico e psíquico, provocados pelo stress
da vida moderna, e na procura de serviços orientados para os cuidados estéticos com o corpo.
A importância crescente do turismo de saúde é notória. As estâncias termais têm vindo a
constituir-se como pólos de desenvolvimento das regiões em que se inserem, contribuindo assim para
a diminuição das assimetrias regionais, quer pela atracção de investimentos em regiões mais
desfavorecidas, quer pela criação de condições para o seu desenvolvimento, com a melhoria implícita
de condições de vida dos seus residentes permanentes (Barbosa, 2002).
A competição dos mercados turísticos é, assim, cada vez mais crescente e então muitos
países têm empreendido muitas iniciativas de desenvolvido do turismo de saúde (Garcia-Altés, 2005).
Conceito de turismo de saúde
O turismo de saúde tem sofrido alterações significativas ao longo dos anos. O conceito de
turismo de saúde abrangia unicamente os equipamentos sanitários que, utilizando os recursos naturais,
climáticos ou hidrológicos, se destinavam a prestar tratamentos ou cuidados de saúde às pessoas que
sofriam de determinadas doenças.
Contudo, o reconhecimento da importância dos factores psicológicos e dos desequilíbrios
psico-fisiológicos provocados pela vida moderna caracterizada pelo sedentarismo, pela monotonia,
pela concentração urbana e pela agitação e tensão permanentes (o stress) levaram a alargar o
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conceito turismo de saúde aos programas que permitem aos turistas, durante a sua permanência num
local de destino, melhorar os seus estados de saúde e prevenir os diferentes factores de risco de
saúde (Cunha, 1997).
Em Portugal, o termalismo, enquadrado no turismo de saúde, continua a ser o produto de
maior projecção, resultante de um passado histórico de grande relevância.
As termas constituíram-se, originalmente, em estâncias de cura, isto é, em produtos
eminentemente terapêuticos. Mas o desenvolvimento dos hábitos turísticos entre as elites da
sociedade projectou algumas estâncias termais, por toda a Europa, para o estatuto de centros
turísticos de elite, onde a dimensão terapêutica se subjugava à componente lúdica.
Porém, a vocação lúdica das termas começou a esmorecer a partir da década de 1930 devido,
essencialmente, à emergência de novos espaços de férias – as praias, que fizeram com que as termas
fossem relegadas para segundo plano, quer na captação de clientelas quer na capacidade de
mobilização de investimentos. Por outro lado, o desenvolvimento das tecnologias medicinais, assentes
na farmacologia de base química, põe em causa a credibilidade da medicina crenológica que afectam
também a captação de clientelas, agora com motivações essencialmente de âmbito terapêutico.
Verifica-se, assim, um declínio termal por toda a Europa, e também em Portugal, quer na
dimensão terapêutica, devido ao desenvolvimento da farmacologia de base química, quer na dimensão
lúdica, devido ao desenvolvimento de produtos concorrentes, com destaque para as praias.
Mas, nos últimos anos, paralelamente às modificações que se têm verificado nas tendências da
actividade turística no sentido de um turismo mais individualizado, no fraccionamento das férias e na
preferência por ambientes naturais, surge um novo grupo de pessoas que procuram as termas para
umas férias repousantes, com intenso contacto com a natureza e, ao mesmo tempo, usufruindo de
serviços orientados para os cuidados com o corpo (emagrecimento, tratamento da pele, antitabagismo,
anti-stress, etc.).
Ora, é nesta nova vertente que hoje em dia as estâncias termais por toda a Europa, Japão e
EUA se procuram desenvolver, de modo a dar resposta a uma clientela cada vez mais exigente e com
necessidades crescentemente diferenciadas justificando, também, cada vez mais, um tratamento mais
personalizado.
As características do turismo de saúde
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A gestão do produto turismo de saúde não pode ignorar as características básicas que o
diferenciam de outros produtos. O turismo de saúde, sendo um produto de serviços especializados, cria
uma série de considerações importantes, que precisam ser totalmente compreendidas num
empreendimento ou organização turística, para que possa maximizar o seu potencial e obter sucesso.
Além disso, a gestão do turismo não pode ser separada da gestão dos serviços e da qualidade (Cooper
et al, 1999).
Middleton (2000) considera que um produto turístico pode definir-se como um conjunto de
componentes, tangíveis e intangíveis, baseado numa actividade exercida num determinado destino,
percebido pelos visitantes como uma experiência e disponível a um determinado preço.
Uma característica chave do produto turístico é o facto da presença constante do marco
geográfico na conceptualização do produto turístico. Este é inseparável do território que o demarca e
de facto a referência territorial é a base dos produtos turísticos.
Middleton (2000) considera que o produto turístico global tem cinco componentes principais:
- atracção e ambiente do destino turístico;
- facilidades e serviços oferecidos no destino turístico;
- acessibilidades do destino turístico;
- imagem do destino turístico;
- preço para o consumidor turístico.
No caso especifico do turismo de saúde, estamos a lidar com um produto de serviços (Cooper et
al, 1999) que tem características específicas que o diferenciam dos demais bens vendidos no mercado.
Uma compreensão da complexidade do conceito de serviços é um pré-requisito essencial para o
sucesso das acções de gestão, porque a ênfase está, cada vez mais, colocada no facto do prestador
do serviço desenvolver um conhecimento mais profundo dos vínculos que correspondem aos
benefícios que o consumidor procura satisfazer.
Também se deve ter em conta que as interacções comprador-vendedor que têm lugar no processo
dos serviços turísticos, são percebidos de diversas formas que, naturalmente, diferem de uma situação
a outra. Devido às características da maioria dos serviços, existem três elementos básicos que
constituem o mencionado processo do ponto de vista da gestão (Gronroos, 1990):
- A acessibilidade do serviço;
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- A interacção com a organização de serviços;
- A participação do cliente.
Estes elementos conjugam-se com o conceito de serviço básico, formando, por conseguinte, uma
oferta de serviços incrementada (Figura 1).

Figura 1 – A oferta de serviços aumentada
O conceito de serviço

Serviço de base

Acessibilidade
do serviço

Serviços
facilitadores

Serviços
diferenciadores

Interacções

Serviços periféricos

Participação do Cliente

Fonte: Gronroos (1990)

O serviço de base corresponde à primeira vocação da empresa. Os serviços periféricos podem
ser analisados em serviços facilitadores e serviços diferenciadores. Os serviços facilitadores permitem
a prestação dos serviços de base, podendo ser-lhes inteiramente indispensáveis. Os serviços
diferenciadores são, como o nome indica, serviços complementares que são um valor acrescentado
para o cliente (Lindon et al, 2000).
Segundo Lindon et al., (2000), os serviços de base e os periféricos não são rígidos. Os
serviços diferenciadores são muito rapidamente copiados pela concorrência e devem, portanto, ser
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objecto de uma inovação constante. O que em dado momento é disponibilizado como um serviço
suplementar, tende a integrar-se no serviço de base. O telefone e a televisão eram, há alguns anos,
serviços diferenciados para alguns hotéis de categoria intermédia. Hoje não se compreenderia a sua
inexistência nesses mesmos hotéis.

O sistema funcional de turismo
Para percebermos melhor o funcionamento e a estrutura do turismo de saúde, é necessário,
em primeira análise, perceber como actua o sistema funcional do turismo e como se estabelecem as
suas inter-relações com o meio envolvente.
O sistema funcional de turismo é composto pelas diversas estruturas e pelos múltiplos
intervenientes que contribuem para uma possível delimitação da procura e oferta turística. Gunn (1993)
define o sistema funcional de turismo como o fulcro de todo o desenvolvimento da actividade turística,
sendo constituído, basicamente, por uma procura e por uma oferta com quatro componentes principais
(Figura 2).

Figura 2 – O Sistema Funcional de Turismo
Visitantes

Procura

Informação e
Promoção

Transportes

Atracções

Oferta

Equipamentos e
Serviços Turísticos

Fonte: Gunn (1993)
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Assim, encontramos, do lado da procura (ou mercado), os fluxos populacionais que, na sua
qualidade de potenciais visitantes, são condição para o próprio crescimento da actividade turística de
uma região.
Do lado da oferta, encontramos as atracções (recursos naturais e culturais, actividades
desportivas e/ou animação), os transportes (volume e qualidade, todos os tipos de ligação), os
equipamentos e serviços turísticos (quer em variedade quer em quantidade e qualidade de alojamento,
restauração e organização de produtos) e a informação/promoção (informação ao turista sobre a oferta
existente).
Das componentes referidas, devemos realçar as atracções. De facto, são as qualidades de um
local – a forma como são valorizadas pelos visitantes – que lhe permitirão oferecer o chamado
magnetismo para viajar. São, no fundo, “o lado do espelho dos interesses do mercado” pois, aí, as
expectativas pessoais e sociais de viajar serão, em princípio, realizadas (Silva, 1989).
Outros autores, como Murphy (1985) e Mill e Morrison (1992) também atribuem aos vários
agentes do sistema funções idênticas, embora usando terminologias ligeiramente diferentes. Por
exemplo, enquanto Gunn (1993) utiliza o conceito de promoção e informação, Mill e Morrison (1992)
utilizam o conceito de Marketing como um dos elementos do sistema, funcionando como um processo
de influenciar a escolha do destino para os potenciais turistas. Contudo, salienta-se a interdependência
dos elementos que constituem o sistema de turismo, uma vez que os visitantes interagem com as
componentes da oferta para consumir o produto turístico. Tudo tem que funcionar num delicado
equilíbrio mas firmemente integrado. Pequenas alterações nos gostos dos visitantes podem colocar em
causa o delicado equilíbrio de todo o sistema.
Também variações nos custos ou meios de transportes, o aparecimento de novas atracções,
desenvolvimento de novos serviços ou de novas acções de informação e promoção podem alterar o
equilíbrio e obrigar a ajustamentos compensatórios nas outras componentes.
Deste modo, para além dos fluxos principais representados na figura 2, existem outras
interdependências entre as componentes, identificadas por Gunn (1993), formando um conjunto muito
sensível e dinâmico.
Portanto, o sistema básico de turismo (procura e oferta) não opera isolado, pois sofre a
influência de numerosos factores externos, indispensáveis para compreendermos esta complexa
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realidade e fundamentais para um correcto planeamento. Estes factores são a extensão e a qualidade
dos recursos naturais e culturais, as atitudes empresariais, a capacidade de organização e liderança, a
disponibilidade de recursos humanos e financeiros, a concorrência, as comunidades locais, a política
governamental e a organização turística.
A estância termal é, hoje, palco de diferentes motivações da prática turística. Embora continue
a ser o turismo de saúde a principal motivação para a frequência destes locais, outras motivações têm
surgido nos últimos anos, fruto não só das novas preocupações resultantes da vida moderna, como o
stress, mas também da oferta de novos serviços e produtos que têm conquistado uma clientela cada
vez mais interessada nestes tipos de produtos. Estamos a falar, por exemplo, turismo activo onde são
apresentados um conjunto de produtos turísticos de escalada, rafting, BTT.
Na maior parte das vezes, a procura do destino turístico Termas, através de uma dada
motivação, é complementada com outra motivação (Figura 3). As estâncias termais são considerados
lugares únicos, com uma envolvente natural de elevada beleza, na maior parte delas.
O turista, quando procura as termas, pode ser motivado por diferentes aspectos, embora, na
maior parte das vezes, o turismo de saúde e bem-estar, através dos serviços do balneário, funcione
como âncora de todo o sistema. No entanto, pode acontecer que se verifique a existência de pessoas
que se desloquem para uma estância termal apenas por razões de motivação relacionadas com o
Turismo de Natureza, TER, Turismo Activo, Turismo de Negócios, Turismo Cultural ou Turismo
Gastronómico.
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Figura 3 – A Estância termal e os diferentes tipos de motivação turística

Turismo activo

Turismo de
negócios

Turismo em Espaço
Rural

Turismo Cultural

Turismo de Natureza

Turismo Gastronómico

Estância
Termal

Turismo de Saúde e
Bem-estar

Fonte: Elaboração própria

3. Perspectivas de desenvolvimento do turismo de saúde e bem-estar
A década de 1990 foi caracterizada por um conjunto de modificações e convergência de
determinados factores, que aparecem já evidentes em alguns segmentos de mercado, mas que irão
influenciar, de um modo geral, todo o sistema turístico e, certamente, irão influenciar o turismo de
saúde e bem-estar para os próximos anos. Destacam-se os seguintes factores (Witt e Moutinho, 1994;
Gómez, 1998; McIntosh, Goeldner e Ritchie, 1999):
- progressivo envelhecimento da população, com grande disponibilidade de tempo livre e com
maiores níveis de rendimento, que apresentam uma crescente predisposição para o turismo;
- fragmentação do tempo de lazer e de férias;
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- tendência generalizada para a viagem individual;
- incremento das viagens de fim-de-semana relacionadas com a motivação cultural;
- forte crescimento do turismo cultural e recreativo;
- constante melhoria das acessibilidades e conectividades urbana;
- prazer da descoberta e da aventura;
- turismo baseado na natureza.
Tendo por base aquelas modificações, o termalismo afigura-se como um recurso turístico de
elevado potencial (Monbrison-Fouchère, 1996). Contudo, é necessário aproveitar a proliferação de
novas tendências de apropriação dos espaços termais com a oferta de novos serviços capazes de dar
resposta à tensão provocada pela vida moderna. Isso passa, necessariamente, por uma revitalização
das estâncias termais, não só através da oferta de novos produtos na valência terapêutica e
preventiva, mas principalmente através da criação de infra-estruturas de saúde, hoteleiras, restauração,
animação e lazer, capazes de dar reposta a uma procura com níveis de crescimento elevados.
Como poderemos analisar no quadro 1, a procura de serviços de turismo de saúde e bem-estar,
nos principais destinos europeus, tem apresentado um crescimento significativo entre 2005 e 2006.
Esta tendência tende a acentuar-se para os próximos anos.
Quadro 1 – Número de unidades de Spas em funcionamento
e respectivos frequentadores em diferentes países europeus
Países

2005

2006

265

11.775.091

12.020.003

Germany (only Seaside spas)

48

5.848.652

6.044.625

France (Thermal)

96

504.607

n.d.

Greece

50

n.d.

n.d.

1

5.202

5.192

Portugal

34

98.521

99.057

Serbia (without Kosovo)

40

703.359

711.829

Slovakia

21

n.d.

n.d.

128

1.011.000

1.105.000

Czech Republic

34

314.928

327.078

Hungary

32

n.d.

426.000

Germany

Luxembourg

Spain

Número de Spas

Fonte: European Spas Association (2008)
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De facto, a procura primária de viagens internacionais de Saúde e Bem-Estar, i.e., aquela
para a qual esse é o principal motivo da viagem, é composta por 3 milhões de viagens de 1 ou mais
noites de duração. Este volume representa aproximadamente 1,2% do total de viagens de lazer
realizadas pelos europeus. O sector de Saúde e Bem-Estar é relativamente recente, e cresceu cerca
de 50% entre os anos 2000 e 2004. Prevê-se que a procura crescerá a um ritmo de 5-10% anual (TP,
2006).
Por outro lado, temos a procura secundária de Saúde e Bem-Estar que corresponde aos
turistas que viajam por outras motivações, e realizam alguma actividade de Saúde e Bem-Estar no
destino. Ainda de acordo com os dados relativos às actividades praticadas pelos turistas, fornecidos
pela European Travel Monitor (2004), estima-se que cerca de 7 milhões de viagens têm uma
componente complementar de Saúde e Bem-Estar. Este dado é relevante na medida em que oferece
aos destinos a possibilidade de desenvolver uma oferta de Saúde e Bem-Estar mais atractiva e de
captar um número elevado de segmentos de clientela, provenientes de outros sectores turísticos.
Refira-se também que o gasto médio diário por pessoa, no sector de Saúde e Bem-Estar, em
geral é maior do que o de outros sectores turísticos, devido ao gasto em tratamentos terapêuticos e/ou
outros serviços especializados, o que deixa perspectivas muito favoráveis para a rentabilidade dos
investimentos realizados neste sector.
Os principais concorrentes de Portugal no mercado de Saúde e Bem-Estar, são principalmente
Espanha, Itália, Áustria, França, Alemanha e Suíça. No quadro 2 são apresentados os principais
destinos de saúde e bem-estar, verificados no ano de 2004.
Quadro 2 - Principais destinos de Saúde e Bem-Estar, 2004
Ranking

Principais destinos

%

1

Itália

14,77%

2

Espanha

10,72%

3

Áustria

7,80%

4

Hungria

7,08%

5

Turquia

5,46%

6

Países Bálticos

4,92%

7

Holanda

4,36%

8

Alemanha

3,81%

9

Dinamarca

3,67%
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10

Eslovénia

3,41%

11

França

3,33%

Portugal

1,36%

...
18

Fonte: TP (2006)

Ainda segundo a TP (2006) o sector de viagens de Saúde e Bem-Estar oferece amplas
oportunidades, especialmente nos mercados orientados para tratamentos estéticos, relaxantes ou
preventivos, e fundamentalmente como consequência dos seguintes factores:
•

O envelhecimento da população e uma atenção cada vez mais orientada para tratamentos
termais e de prevenção.

•

Exposição dos consumidores a uma grande diversidade de factores externos que afectam o
seu bem-estar físico e psíquico, que faz com que procurem momentos de descontracção e
bem-estar.

•

Crescente interesse pelo “culto do corpo”.

Estes factores são uma forte evidência das oportunidades que se apresentam para os destinos que
desenvolvem uma oferta turística baseada na Saúde e Bem-Estar.
A sociedade evoluiu muito nos últimos anos, produzindo mudanças culturais e de hábitos, assim
como avanços tecnológicos e medicinais. Esta evolução gerou novos segmentos no mercado de
turismo de Saúde e Bem-Estar.
Hoje em dia, a população que realiza viagens de Saúde e Bem-Estar é maior e mais variada e,
por outro lado, é um turismo que deixou de estar associado a doenças.
Perante esta situação, observa-se um amplo leque de segmentos que se pode explorar. Para o
sector de Saúde e Bem-Estar, em particular, é importante desenvolver ofertas de tratamentos
específicos e atractivas para cada segmento.
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O turismo de saúde e bem-estar em Portugal
Em Portugal, o turismo de saúde e bem-estar tem utilizado essencialmente o recurso termas,
estando hoje a desenvolver-se o turismo de saúde e bem-estar através do recurso Centros de Spa &
Welness.
Sublinhe-se que o âmbito deste trabalho passa essencialmente por analisar o turismo de saúde e
bem-estar nas estâncias termais, dada a pequena dimensão que ainda caracteriza a modalidade
Centros de Spa & welness.
O turismo de saúde, na modalidade termalismo é assim uma importante realidade do turismo
português. Contudo, o atraso na alteração da legislação que regula a exploração, organização e
funcionamento dos estabelecimentos termais limitou o seu desenvolvimento. A anterior legislação,
datada de 1928, assente em conceitos já ultrapassados, foi recentemente alterada através do DecretoLei n.º 142/2004 de 11 de Junho. Esta nova legislação veio permitir adequar a actividade termal às
expectativas e exigências dos consumidores, primacialmente orientados para os vectores do
tratamento e prevenção, do bem-estar e do lazer, com acento tónico na qualidade dos serviços que
procuram e lhes são prestados. Deste modo, mantém-se a essencial vocação dos estabelecimentos
termais como unidades prestadoras de cuidados de saúde, mas adequando, também a sua existência
às novas tendências do sector termal.
Assim, os serviços termais que apenas estavam ligados ao tratamento e prevenção da doença,
através da legislação anterior, e vedados a outro tipo de utilização, são agora, através da nova
legislação, permitidos ao uso para outros fins, designadamente o bem-estar.
Assim, através do nº 2, alínea b) é apresentada a definição de “Termalismo” como o uso da
água mineral natural e outros meios complementares para fins de prevenção, terapêutica, reabilitação
ou bem-estar. Na alínea f) do mesmo artigo é definido “Serviços de bem-estar termal” como os serviços
de melhoria da qualidade de vida que, podendo comportar fins de prevenção da doença, estão ligados
à estética, beleza e relaxamento e, paralelamente, são susceptíveis de comportar a aplicação de
técnicas termais, com possibilidade de utilização de água mineral natural, podendo ser prestados no
estabelecimento termal ou em área funcional e fisicamente distinta deste.
A grande alteração resultante deste diploma é que vem também permitir o uso dos serviços
termais por períodos de curta duração (por exemplo um dia), o que antes estava praticamente limitado
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a um longo período (14 dias), além da necessidade de uma prescrição médica, agora também
dispensada.
Sendo Portugal um país rico em recursos utilizáveis no domínio termal, a revisão da legislação
aplicável ao termalismo vem potenciar uma das características mais qualificadoras da oferta turística
nacional, habitualmente utilizada por segmentos da procura mais sofisticados e de maior capacidade
financeira.
Verifica-se, assim, resultante de todas estas alterações, que o termalismo tenta alargar o leque
da sua oferta e procura responder a motivações diferenciadas. Verifica-se que as estâncias termais
vão, progressivamente, procurando captar novos segmentos de mercado, com novas motivações e
atitudes, pelo que se antevê que nos próximos anos se acentue um crescimento exponencial de
programas integrados de Bem Estar, Relax, Anti-Stress, Beleza e outros (Ramos, 2005).
Em 2006, estiveram em funcionamento, em Portugal, 36 estabelecimentos termais. O número de
inscrições em Termalismo Clássico nas estâncias termais no período de 2000 a 2006 registou um
comportamento irregular. Os últimos quatro anos acumularam decréscimos progressivos, evoluindo de
95.586 inscrições em 2002, para 80.508 em 2006, o que correspondeu a um decréscimo médio anual
de 4,2% (gráfico 1).
Gráfico 1 – Termalismo clássico

Gráfico 2 – Termalismo de Bem-estar
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Por outro lado, a procura do termalismo de bem-estar tem vindo a aumentar de forma gradual
(gráfico 2), tendo representado 18% do total da procura em 2005 e 22% em 2006. Apesar do
crescimento do número de clientes de programa de Bem-estar, o Termalismo Clássico assume ainda
posição de destaque, ao nível do país, tendo sido responsável, em 2006, por 78% do total de clientes.
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Verifica-se assim que a procura de serviços de Bem-estar (wellness), têm crescido a taxas
elevadas, ao contrário do termalismo clássico, que tem diminuído.
A importância crescente da nova filosofia de turismo de saúde e bem-estar pode também ser
verificada no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). Este plano assenta na consolidação e
desenvolvimento de 10 produtos turísticos estratégicos para Portugal, onde incluiu também o produto
saúde e bem-estar:
•

Sol e Mar;

•

Touring Cultural e Paisagístico;

•

City Breaks;

•

Turismo de Negócios;

•

Turismo de Natureza;

•

Turismo Náutico;

•

Saúde e Bem-estar;

•

Golfe;

•

Resorts Integrados e Turismo Residencial;

•

Gastronomia e Vinhos.
Estes produtos estratégicos foram definidos tendo por base o seu potencial de crescimento

bem como a aptidão e potencial competitivo de Portugal, nos quais deverão assentar as políticas de
desenvolvimento e capacitação da oferta turística portuguesa.
No entanto, verifica-se ainda uma oferta insuficiente de spas e, por outro lado, as termas são
ainda pouco atractivas para a actividade turística. Como se pode constatar, Portugal tem uma ampla e
variada oferta de recursos termais, assim como de instalações de spa & wellness. Porém, as estâncias
termais estão pouco estruturadas para poder competir no sector turístico de Saúde e Bem-Estar. São
poucas as estâncias termais que dispõem de serviços e actividades dirigidas aos turistas. Para além
disso, as instalações são antigas e algumas mantêm ainda um aspecto ‘hospitalar’, característica
pouco atractiva para a actividade turística.
As infra-estruturas hoteleiras onde se inserem as termas são, por sua vez, também pouco
atractivas turisticamente. Há exemplos de importantes investimentos na requalificação de estâncias
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termais e hotelaria, mas são insuficientes para posicionar Portugal como um destino competitivo neste
sector.
Relativamente aos centros de spa & wellness, a maioria das instalações apresenta uma
variada oferta de serviços de qualidade e estruturas sofisticadas, adequadas a competir
internacionalmente. Porém, não existem em número suficiente, nem se diferenciam dos destinos
concorrentes. Para além de que, os turistas consumidores de spas não têm como motivação principal
utilizar as instalações mas usufruir de variados serviços de saúde, beleza, relaxamento, entre os quais
se inclui o spa. Em suma, pode considerar-se a actual oferta de spa & wellness competitiva no âmbito
de wellness facilities, i.e., Portugal dispõe de instalações modernas, inseridas em hotéis de categoria,
mas em quantidade insuficiente para posicionar-se internacionalmente como um wellness destination
(TP, 2006).
Como já foi referido, direccionámos este estudo apenas para o produto termas. Para o efeito foi
efectuado um estudo empírico a frequentadores das estâncias termais portuguesas, cuja metodologia
se apresenta no ponto seguinte.
4. METODOLOGIA
A metodologia seguida para levar a cabo este estudo assentou na revisão de literatura, em
entrevistas exploratórias a responsáveis das estâncias termais portuguesas e o recurso a um inquérito
estruturado passado aos frequentadores das estâncias termais portuguesas. A construção dos
instrumentos de observação (recolha de dados) foi assim orientada pelos procedimentos dos métodos
qualitativos e quantitativos na medida em que se pretendeu, por um lado, algum aprofundamento de
análise do tema em estudo, por outro lado, que a sua análise quantitativa possibilite alguma
comparação para, dentro de certos limites, estabelecer generalizações para outros universos.
Foram considerados válidos para análise 346 inquéritos, o que representa uma margem de erro de
5,26%, para um nível de confiança de 95%. O processo amostral baseou-se na amostragem por quotas
interrelacionadas, com base nas proporções da frequência termal e da variável sexo. Foram efectuados
pré-testes a uma amostra reduzida e a investigadores relacionados com o turismo, de modo a afinar
melhor o instrumento de medida. Para tratamento dos dados recorreu-se SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences), versão 15.0.
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5. RESULTADOS
Na análise dos resultados, começamos por apresentar uma caracterização da amostra, em termos
de variáveis demográficas, do motivo que levou as pessoas a frequentarem a estância termal, tipo de
doença tratada, permanência média de dias, tipo de alojamento utilizado, etc.
Assim, no que diz respeito à caracterização dos aquistas em termos de variáveis demográficas
(Quadro 3), verifica-se que os frequentadores das termas são na sua maioria do sexo feminino (61,8%)
e uma população bastante envelhecida, em que 38,3% apresentam idades superiores a 65 anos e
71,6% têm idades superiores a 55 anos. As habilitações literárias são maioritariamente ao nível do
ensino básico (49,1%) e em que grande parte são pensionistas/reformados (39,6%).
Quadro 3 – Distribuição dos aquistas por variáveis demográficas
Variáveis demográficas

Sexo

Idade

Habilitações
Literárias

Profissão

Total da amostra
Frequência

%

Masculino

132

38,2

Feminino

214

61,8

Total

346

100,0

. 18-24

8

2,3

. 25-34

15

4,3

. 35-44

27

7,8

. 45-54

48

13,9

. 55-64

115

33,3

. 65-74

100

29,0

. ≥75

32

9,3

. N/R

1

Total

346

100,0

. Ens. Básico

166

49,1

. Ens. Sec.

65

19,2

. C. Médio

47

13,9

. C. Superior

60

17,8

. N/R

8

Total

346

100,0

32

9,2

. Agr./ Comerc.
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. Func. Público

31

9,0

. Profis. Lib./Q.Super.

55

15,9

. Operário/Q. Médio

39

11,3

. Pens./Reformado

137

39,6

. Dona de casa

38

11,0

. Outra

14

4,0

Total

346

100,0

Fonte: Inquérito aos aquistas

Em relação ao principal motivo que levou as pessoas a deslocarem-se àqueles espaços
termais é ainda a procura de serviços de tratamento de doenças (Quadro 4). De facto, 79,5% dos
indivíduos inquiridos indicaram como principal motivo o tratamento de doenças, onde se destacam as
doenças reumáticas/músculo-esqueléticas com 55,5%, seguidas das doenças das vias respiratórias
com 15,1%, aparelho digestivo com 12,1%, doenças de pele com 1,5% e outras com 4,8%. Refira-se
ainda que 11% indicaram simultaneamente duas principais doenças: doenças reumáticas e vias
respiratórias. No entanto refira-se que 21,5% das pessoas já começam a frequentar as termas por
motivos de prevenção ou bem-estar.

Quadro 4 – Motivação de frequência termal
Principal motivo
Tratar uma doença

Frequência

Percentagem

275

79,5

Prevenção

52

15,0

Bem-estar

19

5,5

346

100,0

Total
Fonte: Inquérito aos aquistas
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A maior parte dos indivíduos (80,2%) já frequentaram anteriormente a estância termal onde
foram inquiridos e, destes, 34,2% já frequentaram outras estâncias termais, verificando-se assim uma
certa rotatividade dos aquistas.
Cerca de 13,5% dos inquiridos é a primeira vez que fazem termalismo. Estes principiantes na
prática termal tomaram a decisão de frequentar o termalismo, maioritariamente, através de sua própria
iniciativa (41,3%) ou então através de amigos ou familiares (30,4%) ou indicação médica (28,3%).
A permanência média na estância termal foi de 13,92 dias, com um desvio padrão de 2,583. No
entanto, verifica-se uma diferença significativa relacionada com o tipo de motivação. Assim, para as
pessoas que tinham como objectivo tratar uma doença, a média de dias de permanência foi de 14,29
dias, de 13,63 dias para a motivação prevenção e de 9,06 dias para a motivação bem-estar (Quadro 5).
Quadro 5 – Tempos de permanência dos aquistas (em número de dias)
Motivação
Medidas estatísticas

Tratar doença

Prevenção

Total da
Bem-estar

amostra

Média

14,29

13,63

9,06

13,92

Desvio padrão

2,161

2,258

4,094

2,583

Moda

15

14

7

15

Mediana

14

14

8

14

Fonte: Inquérito aos aquistas

De facto, a duração média da motivação bem-estar é bastante inferior às outras motivações,
salientando-se ainda que 22% destes utilizaram as termas por um período inferior a 5 dias. Em relação
à quase igualdade de dias entre a motivação tratar doença e prevenção, justifica-se pelo facto de que
para os tratamentos terem os seus devidos efeitos, o corpo clínico recomenda um número mínimo de
tratamentos de 14 dias.
Em relação ao tipo de alojamento seleccionado pelos aquistas para a sua estada, a preferência
recaiu maioritariamente sobre casa/quarto particular, com 33,4%. Em segundo lugar são as Pensões as
mais procuradas com 30,5%, seguidas dos Hotéis com 24,7%, Residencial com 7,8% e Turismo Rural
com apenas 0,9% (Quadro 6).
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Quadro 6 – Tipo de alojamento utilizado pelos aquistas
Total da amostra

Motivação
Tipo de alojamento

Tratar doença
Frequência

Prevenção
%

Frequência

Bem-estar
%

Frequência

%

Frequência

%

Hotel

56

20,5

14

26,9

15

78,9

85

24,7

Pensão

80

29,3

22

42,3

3

15,8

105

30,5

108

39,6

7

13,5

-

-

115

33,4

21

7,7

6

11,5

-

-

27

7,8

Turismo Rural

2

0,7

1

1,9

-

-

3

0,9

Outro

6

2,2

2

3,8

1

5,3

9

2,6

2

-

-

-

-

2

-

19

100,0

346

100,0

Casa/Quarto particular
Residencial

Missing
Total

275

100,0

52

100,0

Fonte: Inquérito aos aquistas

Constata-se assim que o tipo de alojamento não classificado é um dos mais utilizados pelos
aquistas, sendo também por vezes consequência de ser o único tipo de alojamento existente em
algumas estâncias termais.
Se efectuarmos esta análise consoante o tipo de motivações, verifica-se que são os aquistas
com motivação tratamento que mais utilizam o alojamento não classificado (39,6% optam por
casa/quarto particular) e que os aquistas com motivação bem-estar se alojam essencialmente em
hotéis (78,9%). Os aquistas com motivação prevenção utilizam maioritariamente o alojamento
classificado (82,6%), com destaque para as pensões (42,3%) e hotéis (26,9%).
Se efectuarmos o teste de Pearson Chi-Square para verificar a independência entre as
variáveis e considerando dois grupos, os aquistas com motivação de tratar doenças e os aquistas com
motivação de prevenção ou bem-estar, verifica-se que o teste apresenta um valor de 26,162 (df=5) e
uma probabilidade associada de 0,0000 o que indica existir uma relação entre a principal motivação de
frequentar as termas e o tipo de alojamento escolhido.
A análise seguinte diz respeito às motivações dos aquistas em relação à estância termal no
seu todo, portanto não apenas em relação à utilização do balneário, mas também em relação a alguns
aspectos relacionados com a localidade onde se situa o balneário. Foram seleccionados 14 itens,
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resultantes de escalas já utilizadas por outros autores (Foster e Cadogan, 2000) quer das entrevistas
aos responsáveis das estâncias termais portuguesas. Foi aplicada uma Análise Factorial de
Componentes Principais (ACP) procurando atingir uma representação mais acessível da informação
referente aos aspectos relacionados com o tratamento termal e com a envolvente das estâncias
termais. Foi pedido aos aquistas que atribuíssem, numa escala de Likert, o valor de 1 (discordo
totalmente a 7 (concordo totalmente) a cada um dos itens referidos.
A validação da ACP foi feita através da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de
Bartlett. A estatística KMO apresenta um valor de 0,890 o que significa que tem um valor de nível bom
e que se deve prosseguir com a análise. O teste de Bartlett apresenta um valor de 3129,075 e um nível
de significância associado baixo (0,000), pelo que se rejeitou a hipótese da matriz de correlação ser
uma matriz identidade. Estes resultados validam a aplicação da Análise de Componentes Principais. As
variáveis estão relacionadas, pelo que é possível encontrar factores que expliquem as correlações
existentes.
Na fase seguinte extraíram-se as componentes principais e determinou-se o número de
componentes necessárias para representar adequadamente os dados iniciais. O critério usado para
determinar o número de factores a extrair foi o de Kaiser, o qual exclui componentes cujos valores
próprios sejam inferiores à média, isto é, menores que 1. Foram extraídos três factores, ou seja, três
componentes principais que explicam, no seu conjunto, 69,5% da variância total (quadro 7).
Quadro 7 - Total de variância explicada
Initial Eigenvalues

Component
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6,856
1,776
1,100
,867
,686
,516
,403
,374
,319
,292
,255
,223
,202
,131

% of

Cumula-tive

Variance

%

48,973
12,687
7,859
6,191
4,897
3,689
2,879
2,675
2,279
2,086
1,818
1,590
1,444
,934

48,973
61,660
69,518
75,709
80,606
84,295
87,175
89,850
92,128
94,214
96,032
97,623
99,066
100,000

Extraction Sums of Squared

Rotation Sums of Squared

Loadings

Loadings

Total
6,856
1,776
1,100

% of

Cumula-

Variance

tive %

48,973
12,687
7,859

48,973
61,660
69,518

Total
4,553
3,176
2,003

% of

Cumula-

Variance

tive %

32,523
22,685
14,310

32,523
55,208
69,518
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O valor próprio do factor 1 é 4,553, que representa 32,5% do total da variância. O valor próprio
do factor 2 é 3,176 representando 22,7% da variância. Quanto ao factor 3, tem um valor próprio de
2,003 e uma variância de 14,3%. No total, os três factores explicam 69,5 % da variância total, o que
nos permite afirmar que representam de forma adequada toda a informação em análise.
A fase seguinte consiste na interpretação das componentes, efectuada a partir dos pesos ou
contribuições das variáveis. Esta análise é simplificada através da rotação das componentes principais,
adoptando o método Varimax, proposto por Kaiser, onde cada variável tem pesos significativos maior
para apenas uma componente e pesos pequenos ou próximos de zero nas outras componentes
(quadro 8).
Quadro 8 – Peso das variáveis após rotação Varimax
Component

Items
1

2

As técnicas praticadas no balneário correspondem às minhas necessidades

,826

O balneário dispõe de equipamentos apropriados às minhas necessidades

,793

Os empregados são atenciosos para comigo

,770

O balneário presta um serviço rápido e eficaz

,753

O balneário consegue oferecer os serviços que eu pretendo

,717

Os empregados preocupam-se com a satisfação dos clientes

,703

Existe uma grande limpeza e higiene nas instalações

,684

3

O balneário tem equipamentos modernos

,836

As instalações do balneário são visualmente atractivas

,804

O balneário preocupa-se e faz esforços para saber o que eu necessito

,706

O balneário consegue identificar as minhas necessidades

,699

Existem lugares adequados para a prática de várias modalidades desportivas

,905

Pode-se facilmente ter acesso a actividades culturais e recreativas

,880

Esta localidade tem uma paisagem natural de grande beleza

,556

Fonte: Inquérito aos aquistas.

Os três factores distinguem-se com uma certa facilidade. Atendendo às correlações existentes
entre os factores extraídos e as variáveis, observou-se que o factor 1, denominado serviço prestado, é
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o que tem mais forte correlação com maior número de características. Este factor é considerado o mais
importante na análise da estância termal.
O factor 2, denominado identificação das necessidades, assume também relativa importância
estando mais relacionado com a Evidência física e com a identificação das necessidades dos aquistas.
Por último, o factor 3, Animação, está relacionado com o conjunto de serviços que possam
contribuir para o aquista passar o tempo depois de utilizar os serviços do balneário.
Com o objectivo de segmentar o mercado termal, recorreu-se à análise de clusters, tendo por
base os três factores encontrados na ACP.
A análise de clusters é uma técnica estatística multivariada que permite dividir os elementos da
amostra em grupos homogéneos, procedendo assim à segmentação. Na primeira etapa foi
seleccionado o método hierárquico que se baseia na estimação de uma matriz de semelhanças ou
diferenças em que cada elemento da matriz descreve o grau de semelhança ou diferença entre cada
dois casos com base nas variáveis escolhidas, neste caso os factores encontrados. Na fase seguinte
procedeu-se à escolha do critério de agregação dos elementos da amostra. Utilizando os métodos
hierárquicos aglomerativos e usando o quadrado da distância euclidiana, foi escolhido o critério Ward
pois apresentou resultados mais consistentes, com maiores diferenças significativas entre os diversos
grupos formados, comparado com outros critérios.
Foram encontrados 3 grupos que apresentam diferenças significativas em relação aos factores
encontrados (quadro 9). Efectuou-se o teste de comparação múltipla de Scheffé que permite identificar
os grupos cujas médias sejam estatisticamente diferentes. As médias dos grupos por factor permitem
caracterizar as diferenças significativas entre os grupos em relação aos factores encontrados.
Quadro 9 – Média dos grupos por factor
Grupos

N.º de indivíduos

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Grupo 1

170

-,1341226

,2036271

-,7408583

Grupo 2

119

,0133430

,4318803

,9514166

Grupo 3

52

,4079428

-1,6540452

,2447563
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O grupo 1 é constituído por 170 indivíduos (49,9%) e atribuem maior importância ao factor 2
que está relacionado com os aspectos da evidência física e da identificação das necessidades. O
grupo 2 constituído por 119 (34,9%), atribuem maior importância ao factor 3, isto é, aos aspectos
relacionados com as actividades de animação e ocupação dos tempos livres. O grupo 3, constituído
por 52 indivíduos (15,2%) é o grupo mais pequeno e atribui maior importância a aos aspectos
relacionados com a prestação dos serviços termais.

CONCLUSÕES
O turismo de saúde e bem-estar, na sua nova filosofia, só agora começa a desenvolver-se no
nosso país. Começa a surgir um novo grupo de pessoas que procuram estes serviços orientados não
só para o aspecto terapêutico, mas principalmente procuram serviços orientados para os cuidados com
o corpo (emagrecimento, tratamentos de pele, anti-tabagismo, anti-stress, etc.).
O termalismo, enquadrado no turismo de saúde e bem-estar, afigura-se como um recurso
turístico de elevado potencial. No entanto é necessário aproveitar a proliferação das novas tendências
verificadas e oferecer serviços capazes de dar respostas a essa nova procura. Neste sentido, é
necessária uma revitalização das estâncias termais, através da oferta de novos produtos e serviços de
modo a dar resposta a uma clientela cada vez mais exigente e com necessidades diferenciadas,
justificando-se, cada vez mais, um tratamento personalizado.
É nesta nova perspectiva que as nossas estâncias termais tardam em reposicionarem-se e
responder de forma eficaz e eficiente às novas pretensões do mercado.
Durante vários anos os estabelecimentos termais destinaram-se exclusivamente a tratamentos
terapêuticos. No entanto, com a diversificação e promoção da sua oferta, melhoramento dos
equipamentos de saúde e criação de programas de lazer, de animação e qualificação de recursos
humanos, em alguns estabelecimentos termais são agora possíveis alternativas, para se usufruir de
serviços de bem-estar termal e de melhoria da qualidade de vida que, podendo comportar fins de
prevenção da doença, estão também ligados à estética, beleza e relaxamento, com possibilidade de
utilização de água mineral natural.
Os dados estatísticos parecem indicar uma procura crescente da componente bem-estar nas
estâncias termais. Mas esta modalidade pode perfeitamente coexistir com a modalidade terapêutica,
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que tem vindo a diminuir de ano para ano. É portanto necessário revitalizar o termalismo, apostando
fortemente na componente bem-estar, mas não descurando a componente terapêutica, que também
apresenta um grande potencial de crescimento, já que a população tende cada vez mais a envelhecer.
É assim necessário aproveitar o potencial da valência terapêutica, oferecendo uma gama de serviços,
com grande poder de prolongamento da estadia, que poderão criar forte fidelização dos clientes.
Mas para oferecer serviços ajustados às necessidades das pessoas é necessário o
conhecimento das motivações dos frequentadores das estâncias termais, para se tomarem as decisões
mais bem fundamentadas.
Nesse sentido, o estudo realizado veio mostrar a existência de diferenças significativas num
conjunto de variáveis referentes às características ou aspectos considerados mais importantes
relacionados com a estância termal. Foram identificados três segmentos que constituem a procura
efectiva das estâncias. Estes grupos apresentam diferenças significativas num conjunto de variáveis
referentes às estâncias termais.
Assim, os desafios que se colocam ao termalismo são, principalmente, diversificar e
desenvolver novas formas de atracção e criar novos produtos ajustados às reais necessidades de cada
segmento.
Em investigações futuras, deve-se prosseguir os estudos no produto turismo de saúde e bemestar, mas no que se refere aos centros de spa e welness, produto ainda de reduzida dimensão em
Portugal, mas com grande potencial de crescimento num futuro próximo.
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RESUMO
O Eixo Atlántico é uma asociación de cidades de Galicia e a Regiâo Norte, constituida en 1992 e
integrada neste momento por 32 municipios urbanos, com o obxectivo, entre outros, de
complementar a integración territorial da eurorrexión ao través da cooperación transfronteiriza,
levando a cabo coa axuda de fondos europeos, actuacións de mellora nos equipamentos sociais e
también de investigación. Neste traballo son resumidos os principais resultados dun estudio
encomendado en 2007 pelo Eixo Atlántico para establecer as bases duma oferta turística conxunta
das suas cidades, usando recursos comúns mais tendo en conta ao mesmo tempo a realidade
actual, con produtos turísticos moi diferenciados nas principais cidades e con políticas de promoción
que apenas ignoran a existencia da eurorrexión.
Desde uma metodoloxía que usa modelos de análise e planeamento, son presentados os principais
factores que poden definir o deseño dun destino turístico conxunto na eurorrexión, sobre a base dos
recursos e as ofertas que existen neste momento nas cidades. O estudo comparativo das ofertas e a
promoción específica de cada cidade permite establecer grupos de recursos comúns que como
hipótese deseñan dous eixos turísticos, litoral e interior, para os que se propoñen elementos de xestión
e proxección conxunta cara os mercados emisores.
Palabras clave: destino turístico, recursos comúns, cooperación transfronteiriza
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1. ANTECEDENTES.

En 1991 se creó la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal, bajo los auspicios del
programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea y como resultado de varios contactos
y reuniones previas entre el gobierno de la Xunta de Galicia y los representantes de la Comissâo de
Coordenaçâo da Regiâo Norte, creada en 1979. Esta fue la primera organización de cooperación
transfronteriza entre España y Portugal y en estos años ha llevado a cabo una singular actividad
para la interrelación de los agentes económicos y sociales de las dos regiones, y con la ayuda de
fondos del programa INTERREG se pusieron en marcha ya un elevado número de acciones
orientadas a reconfigurar el territorio de la eurorregión.
Con todo, la actividad turística no ha sido de momento una prioridad de la Comunidad de Trabajo,
aunque tampo puede decirse que estuviese totalmente abandonada, dado que desde la Comisión
Sectorial de Turismo fueron presentadas diversas iniciativas a los programas INTERREG I y II,
centradas sobre todo en actuaciones ambientales y dotación de equipamientos e infraestructuras,
que sirvieron complementariamente para apoyar una visión conjunta del uso de los recursos.
En todo caso, las decisiones y los proyectos de mayor relevancia para el sector partieron sin duda
del Eixo Atlántico, asociación de ciudades de Galicia y el Norte de Portugal, nacida en 1992, que ya
en la presentación de sus Segundos Estudios Estratégicos en 2005 (Souto et al 2005) dedicaba una
especial atención al desarrollo turístico. Más tarde, en la elaboración de su Axenda Estratéxica
(Domínguez y Pardellas 2007), el turismo es citado como un factor importante para el desarrollo de
las áreas del interior y se contempla la elaboración de políticas turísticas conjuntas para las
ciudades del Eixo como una actuación prioritaria dentro del marco financiero de la UE 2007-2013.
Desde la metodología de modelos de análisis y planificación, en este trabajo se resumen los
principales resultados de un estudio encargado en 2007 por el Eixo Atlántico para establecer las
bases de una oferta turística conjunta de las ciudades, partiendo de recursos comunes pero
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teniendo en cuenta al mismo tiempo la realidad actual, con productos turísticos diferenciados en las
principales ciudades y con políticas de promoción que todavía ignoran la existencia de las demás.
En consecuencia, nuestro enfoque pasa por focalizar algunas cuestiones clave en las
intervenciones urbanas, analizando en primer lugar lo que podríamos denominar “proyectos de
arquitectura” (lo que en este momento ofrecen las ciudades), con la orientación de llegar a establecer
“proyectos de ingeniería”, donde ha de primar la viabilidad operativa y la ejecución concreta de
actuaciones que impliquen una visión conjunta de los recursos y en especial, de las sinergias con los
elementos comunes usados en el momento actual (Pardellas y Padín 2002).
En la referencia concreta al estudio aquí presentado, no hay duda de que si comparamos el
panorama actual del sector turístico en la eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, con la situación a
principios de los 90, observaremos cambios evidentes y en muchos casos, en aspectos significativos
con respecto por ejemplo, a las conclusiones del Primer Estudio Estratégico de las Ciudades del Eixo
Atlántico (Figueiredo y Viña 1996). Desde el modelo de turismo litoral de sol y playa, y el puramente
pasivo en la oferta de las ciudades, observamos ahora una visión activa del ocio, consecuente con una
oferta diversificada y una calidad en los servicios acorde con la madurez de la nueva demanda
(Pardellas 2002).
Desde esa perspectiva y como contexto general del estudio, se tuvo en cuenta el objetivo
ya a medio plazo de una nueva reconfiguración del territorio (la reciente aprobación de una
Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AECT, en la eurorregión es una buena prueba de
ello). Se aplicó una interpretación espacial de los problemas del desarrollo, y la consideración del
territorio no como la base física de las actividades económicas, sinó como un recurso endógeno
propio (Fuá 1988; Garofoli 1992; Vázquez Barquero 1999). En ese mismo sentido se consideran las
referencias de la literatura científica en las que se intenta vincular el turismo a la planificación local
(Ashworth and Dietvorst 1995; Fyall and Garrod 1998; Swarbrooke 1999; Roberts and Hall 2001), y
con especial énfasis en la sostenibilidad y en la necesidad de integrar el turismo en los sistemas
productivos locales (Manning 1999; Ryan 1999), lo que significa establecer una interrelación
territorio-recursos que será un elemento básico de la investigación como externalidad positiva.
Aunque la dimensión del estudio no permite profundizar en el debate sobre el desarrollo endógeno,
las citas son relevantes dado que por un lado, los recursos turísticos son siempre endógenos, y por
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otro lado, es raro encontrar análisis críticos sobre el tipo de estrategias espaciales en los niveles
más altos del gobierno, fuera de los planes de desarrollo regional presentados por los países
europeos al FEDER (Coffey and Polèse 1985; Aydalot 1986; Maillat 1998). En España, por ejemplo,
este vacío ha dado lugar a serios problemas de interpretación y aplicación de proyectos de
desarrollo en los que los planificadores no han considerado las características específicas del
desarrollo turístico (AECIT 2006). El problema crece si tenemos en cuenta que el territorio estudiado
pertenece a dos estados y que mientras uno de ellos ha creado allí un nivel administrativo
autonómico (Galicia), el otro simplemente mantiene una región administrativa sin capacidad de
legislación (la Comissâo de Coordenaçâo e Desenvolvimento da Regiâo Norte). Desde luego, hay
interesantes análisis metodológicos de planificación turística (Getz 1986; Inskeep 1991; Vera 1997),
pero sus principales críticas apuntan a la fragmentación espacial (Pearce 1995), o a la excesiva
relevancia de algunos conceptos geográficos como la interacción espacial entre componentes, la
jerarquía nodal o los circuitos turísticos, por su limitada capacidad para identificar un modelo
preferente del uso del suelo y de los recursos (Fagance 1995).
Dentro de ese contexto, el objetivo de este trabajo es analizar los factores que permiten diseñar un
destino turístico transfronterizo, partiendo de las ofertas actuales de las ciudades y marcando unas
pautas que conviertan en viable a medio plazo, ya no solamente la puesta en común de algunas
actuaciones, ofertas y promociones, sinó lo que consideramos más importante, la visibilidad de las
sinergias y ventajas de proyectar hacia los mercados emisores una imagen conjunta del uso de
recursos comunes.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LOS MODELOS DE ANÁLISIS DE DESTINOS
TURÍSTICOS

Tradicionalmente, el campo de interés de los planificadores ha estado muy vinculado a los usos
residenciales, comerciales e industriales, no siempre bien interrelacionados, lo que podemos
observar en los últimos planes de desarrollo regional presentados al FEDER (Consellería de
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Economía 1999; Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional 1998). Sin embargo, la
actividad turística implica a un elevado número de sectores económicos y al mismo tiempo se
interrelaciona con diferentes usos del suelo. Por otra parte, nuevos valores sociales que afectan a
la conservación ambiental o al desarrollo sostenible están influyendo sobre las administraciones y
especialmente sobre los planificadores (Busby and Curtin 1999; Swarbrooke cit), lo que tiene una
notable relevancia en las propuestas de metodologías, conceptos, modelos y teorías para enfrentar
con rigor los problemas de los destinos turísticos y dar las soluciones más adecuadas para facilitar
el diseño de las regiones de destino. Esta necesidad es de singular importancia en la región
estudiada, que requiere respuestas prácticas en la elaboración de un modelo de configuración
espacial que simplifique los flujos de turistas hacia la región como destino y dentro de ella, y al
mismo tiempo, que ese modelo pueda ser aceptado por las dos administraciones que gestionan las
dos partes de la región, para que exista coordinación entre sus actuaciones y los visitantes perciban
el sentido de un destino turístico común. Por otra parte, los modelos y enfoques de la planificación
turística muestran una gran variedad de formas, por lo que es necesario un breve análisis de su
tipología antes de caracterizar el más adecuado al caso de estudio.
Desde mediados de los 70 y con la aprobación del FEDER, la literatura sobre planificación ha
crecido notablemente, existiendo un elevado número de estudios y análisis críticos tanto sobre los
modelos de uso de los recursos, como de los propios instrumentos de planificación (Campbell y
Fainstein 1996). En la literatura turística podemos diferenciar los instrumentos que se ocupan de la
naturaleza de los procesos de planificación, centrándose en la decisión y la política, con
aportaciones muy relevantes de Getz (cit) e Inskeep (1988 y 1991), que tienen una relativa
importancia para este trabajo, pero sólo como referencia metodológica. Por otra parte, son más
numerosos los estudios que proponen instrumentos funcionales, la mayoría desde un enfoque
descriptivo, que en sus aportaciones más interesantes para este artículo intentan explicar la relación
dinámica entre el comportamiento humano y las formas de asentamiento, como podemos ver en el
modelo centro-periferia de Britton (1980), en el análisis de las pautas de comportamiento en viaje
aportado por Lundgren (1982), o en el modelo de viaje multidestino de Lue, Crompton y Fesenmaier
(1993), que propone cinco modelos de viaje: destino único, campo base, en ruta, tour regional y
viaje encadenado.
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Desde otro enfoque se analizan los instrumentos normativos buscando la conexión entre valores
humanos y formas de asentamiento. Probablemente los estudios de mayor relevancia para este
trabajo son los de Gunn (1972, 1993), alrededor del concepto de planificación regional, proponiendo
una región destino con cinco elementos básicos: la definición precisa de los límites regionales, un
acceso desde los mercados con corredores de circulación interna, unos complejos de atracción, un
hinterland no atractivo y entradas a la región. Complementariamente, Pearce (1995) sintetiza varios
trabajos de planificación y análisis desde la perspectiva de la evolución de los destinos, entre los
que destacan el modelo de evolución espacio-temporal de Gormson (1981 in Pearce, cit.), que
incorpora los cambios en el grado de participación local, y con mucho mayor interés para este
estudio, los estudios de Opperman (1993) sobre el papel de los turistas informales para abrir una
región destino a los mercados “formales”, y de Leiper (1995) que identifica las características y
condiciones para que un destino sea atractivo.
Es cierto que la mayoría de los análisis citados se refieren a casos concretos, por ejemplo, los
modelos que se ocupan de las pautas de comportamiento o los viajes multidestino se han
desarrollado principalmente sobre datos de Norteamérica y tienen una utilidad limitada para
planificar regiones de Europa, donde los factores espaciales y la vecindad de destinos con
características físicas semejantes deben tenerse muy en cuenta para identificar con precisión un
destino. Desde otra visión, el análisis de los instrumentos funcionales y evolutivos se han
desarrollado con datos de estudios empíricos, tratando de explicar la comprensión de las
características de un destino y aspectos de su desarrollo, o también los comportamientos de los
turistas, lo que proporciona al planificador una importante información previa a su trabajo, pero le
ayuda poco en la identificación de preferencias en función de objetivos territoriales.
Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, podemos destacar ideas interesantes en esos modelos.
Sin duda las de mayor relevancia aparecen en las aportaciones de Gunn (cit.) que contribuyen a la
descripción de la estructura física de las regiones destino. Sus conclusiones son ampliamente
citadas, siendo uno de los pocos que se ha centrado en la descripción y desarrollo de modelos
estructurales de destinos turísticos. En su concepto más elaborado de planificación regional, Gunn
(1993) identifica los cinco conceptos clave antes citados: frontera, acceso y corredor interno,
complejos de atracción, regiones vecinas no atractivas y entradas. Desde otros enfoques, y casi
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simultáneamente, los citados Lue, Crompton y Fesenmaier (1993) identifican cinco modelos de
viajes, destacando el modelo de viaje encadenado hacia “focos” de atracción y los estudios más
recientes de Swarbrooke y Horner (cit.) y de Pizam y Mansfeld (2000), contrastan el modelo de
comportamiento de los turistas con respecto a destinos donde existan o puedan crearse nodos de
atracciones y estructuras de recorrido circular. Coincidiendo con ese análisis, Leiper (cit.) identifica
tres componentes de un sistema de atracción: un núcleo, un turista y un marcador. El núcleo es el
elemento central de las atracciones turísticas, el turista es quien viaja y mantiene un contacto
personal con los lugares visitados y el marcador es un instrumento de información para el turista.
En ese contexto, el trabajo de Dredge (1999) aporta una interesante base teórica, que sintetiza
y reestructura los anteriores, en especial las ideas de Gunn y Leiper, con una propuesta en la que
destacan tres supuestos fundamentales como base de su modelo: que los mercados emisores de
turismo y las regiones destino sean entidades geográficas separadas, que la naturaleza compleja y de
distintos niveles de los destinos requiera una estructura jerárquica pero flexible, y que el modelo de
planificación y diseño comprenda una región de destino, mercados emisores de turismo, nodos,
distritos, rutas circulatorias y puertas (1999: 403).
Al mismo tiempo y a pesar de constituir ya un concepto exageradamente presente en las
propuestas de destinos, no es posible enfocar un análisis del territorio turístico sin abordar, aunque sea
con elemental brevedad, la sostenibilidad de las actuaciones. Varias aportaciones (Fullana y Ayuso
2002; Sancho 2002) destacan la necesidad de centrar los objetivos en procesos de cambio abiertos y
en continua evolución, y más si recordamos que el estudio no ignora las actuaciones ya realizadas por
las ciudades, al contrario, recupera los elementos comunes positivos y tiende a un modelo territorial
sostenible (Vera y Baños 2004), que en su momento necesitará una investigación específica sobre los
indicadores de sostenibilidad más adecuados para la correcta gestión del destino conjunto que se
propone (White 2006; Blackstock 2006).
A la vista de lo anterior, consideramos que es posible utilizar una metodología de análisis para
la gestión turística de las ciudades del Eixo Atlántico como un destino turístico conjunto, utilizando las
aportaciones citadas de Dredge, sobre los elementos del diseño del destino, de Lue, Crompton y
Fesenmaier, sobre los viajes multidestino, y de Leiper sobre los elementos de atracción de un destino.
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En el estudio aparecen así, las propuestas de un eje litoral y otro interior con los recursos comunes que
constituirían núcleos de atracción complementarios.
3. EL MODELO DE ANÁLISIS APLICADO
Las fronteras físicas entre España y Portugal desaparecieron formalmente desde su adhesión a
la Unión Europea en 1985, pero se mantienen como es lógico, las diferencias administrativas internas.
En consecuencia, la Región de Destino aparece integrada en el modelo por 32 municipios urbanos
(Coruña, Barcelos, Braga, Bragança, Carballo, Chaves, Ferrol, Guimarães, Lalín, Lamego, Lugo,
Matosinhos, Mirandela, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, Ourense, Penafiel, Peso da régua,
Pontevedra, Porto, Ribeira, Santiago de Compostela, Sarria, Verín, Viana do Castelo, Vigo, Vila do
Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vilareal, Vilagarcía de Arousa, Viveiro).
El modelo de análisis se fundamenta en el uso de los recursos turísticos por parte de las
ciudades, ya que son el elemento definidor de destinos. En un primer acercamiento se analizaron los
recursos turísticos que cada ciudad utiliza para el desarrollo del turismo (Pardellas, 2002). Desde la
metodología utilizada los recursos turísticos son la parte esencial para la planificación, pero en mayor
medida la parte de promoción y no simple presencia de recursos en el territorio.
Es la utilización de los recursos, es decir la presencia turística medida en la promoción, ya que
el uso está directamente relacionado con la promoción. Si la promoción está dentro de un proceso
integral de planificación, se deben incorporar los recursos con mayor potencial de atracción para la
demanda. Por lo tanto en la promoción están incorporados, en mayor o menor medida los elementos
fundamentales de la oferta turística del destino analizado.
En la actualidad Internet es la herramienta fundamental como medio de comunicación e
intermediación de la actividad turística, se observa que la inmensa mayoría de los agentes de turismo
tienen página web a través de las que publicitan e incluso venden sus productos. Pero también o se
percibe que los niveles de eficacia de las páginas no son homogéneos. Por esto se plantea un
profundo análisis de las páginas web de los municipios en el ámbito turístico. Se establece un modelo
de análisis de páginas web de los municipios, desarrollado a partir de la revisión de la literatura
existente y la experiencia en trabajos previos. En esta comunicación se presenta la estructura del
modelo y los primeros resultados de las variables de accesibilidad y estructura de las páginas de los
municipios para su utilización en la propuesta para los municipios del Eixo Atlántico.
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Para considerar que una página web es eficiente, según Hotel Electronic Network Association
(HEDNA) la página debe ser fácil de navegar, rápida en cargarse, deber ser visualmente atractiva,
actualizada, interactiva, detallada y orientada a la obtención de beneficios (Fuentes el all., 2004). Todos
estos aspectos deben ser tenidos en cuenta cuanto se hace un análisis da páginas web, aunque el
modelo planteado en este estudio se orienta a la búsqueda del uso de recursos turísticos y será el
punto de partida para la elaboración de propuestas de actuación común para definir estrategias
conjuntas de productos (itinerarios, redes, ofertas temáticas) y de una política conjunta entre las
ciudades del Eixo Atlántico.
El modelo propuesto para el análisis de páginas web se estructura en tres grupos: accesibilidad
y usabilidad, estructura y contenido de información, con los que se diseña una ficha de categorización
en la que se valoran as variables consideradas.

Cuadro 1. El modelo de análisis páginas web.
Hace referencia a la facilidad de acceso

a la páxina a través de buscadores tales como

www.google.com, www.yahoo.es y otros.
Accesibilidad y Usabilidad

Utilización de metatags (palabras clave) y los idiomas empleados, que optimicen las búsquedas,
utilización de dominios nacionales (.es, .pt) o internacionales (.com).
El termino usabilidad hace referencia a la rapidez y facilidad con que las personas “navegan” y
realizan la vista en la página.

Estructura

Contenido

Se refire a la ubicación del turismo en la página, la vocación turística de la misma y la facilidad de
enlaces con el sector turístico

Se refire al interior ofrecido y diseñado en la página y los servicios turísticos ofrecidos, desde el
punto de vista de cantidad, calidad y relevancia de los mismos.

Fuente: Elaboración propia.

En el análisis realizado de las páginas web (cuadro 2)de los Municipios y Cámaras Municipales
del Eixo Atlántico se puede determinar que la vocación turística de las páginas presenta un alto
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porcentaje; es decir, los ayuntamientos y cámaras municipales apuestan por el turismo y tienen
apartados específicos para el mismo. Ahora bien, la mayoría no presentan ninguna relación con el
resto de los municipios y cámaras y únicamente muestran el municipio o cámara sin referencias a
otros. Tampoco se detecta presencia en el caso gallego ni en el portugués de la parte complementaria.
No existen referencias a la parte portuguesa, en el caso gallego, ni a la parte gallega, en el caso
portugués.
La estructura general de las páginas de los municipios y cámaras, en la parte gallega, muestra
que case todos poseen un apartado específico de turismo, además de una parte explicativa da la
ciudad. También algunos municipios o cámaras dan un paso más y poseen un logo o identificador
turístico, lo que plantea que tienen estrategias de promoción turísticas, si bien en este primer
acercamiento no se determinó si esta promoción es netamente turística o si está enmarcada en otras
estrategias de la ciudad. El siguiente paso a seguir en la investigación es determinar los elementos de
la estructura interna de las páginas, ya centrado en el aspecto turístico, con el objetivo de determinar el
funcionamiento y contenido de cada una de las páginas. Este análisis determinará la cantidad y
calidad de la información presente y el uso de los recursos turísticos y su ubicación dentro de la
promoción de los municipios y cámaras municipales.
Cuadro 2. Análisis páginas web.
Apart. Espec. de

Imagen o Logo

Explicación de la

Turismo

Turístico

ciudad

Galería Fotográfica

(audio o vídeo)

(1=Si 0=No)

(1=Si 0=No)

(1=Si 0=No)

(1=Si 0=No)

(1=Si 0=No)

A Coruña

1

1

1

1

1

Barcelos

1

0

1

0

0

Braga

1

0

1

0

0

Bragança

1

0

1

0

0

Carballo

1

0

1

0

1

Chaves

1

0

1

1

0

Ferrol

0

0

1

0

0

Guimarães

1

1

1

1

1

Lalín

1

0

1

1

1

Lamego

1

0

1

1

0

Ciudades del Eixo
Atlántico

Cont. multimedia
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Lugo

1

0

1

1

1

Matosinhos

1

0

0

1

1

Mirandela

1

0

0

1

0

Monforte de Lemos

1

0

1

1

0

O Barco de Valdeorras

1

0

1

1

1

Ourense

1

0

1

1

0

Penafiel

1

1

1

1

0

Peso da Régua

1

0

1

1

0

Pontevedra

1

0

1

1

0

Porto

1

1

0

0

0

Riveira

1

1

1

1

1

Santiago Compostela

1

1

1

1

1

Sarría

1

0

1

0

0

Verín

1

0

1

0

0

Viana do Castelo

1

0

1

1

1

Vigo

1

1

1

0

0

Vila do Conde

1

0

0

0

0

Vila Nova de Famalicão

1

0

1

1

0

Vila Nova de Gaia

1

0

1

1

1

Vila Real

1

0

1

1

1

Vilagarcía de Arousa

1

0

1

0

0

Viveiro

1

0

1

1

1

Análisis de

Apart. Espec. de

Imagen o Logo

Explicación de la

Página Web

Turismo

Turístico

ciudad

Galería Fotográfica

(audio o vídeo)

31

7

28

21

13

97%

22%

88%

66%

41%

TOTAL
PERCENTUAL

Cont. multimedia

Para determinar la existencia de los elementos del modelo de Dregde, en esta investigación se
detectaron las estructuras turísticas de las ciudades así como las estrategias que plantean para
desarrollar el turismo, para lo que el equipo de trabajo está diseñando un instrumento para la recogida
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de la información que los ayuntamientos deberán a portar para el estudio, ya que una parte
fundamental es la implicación municipal y la visión turística de cara a la creación de las redes turísticas
que necesitan y se sustentan en la integración y cooperación entre los integrantes de la propia red. En
el análisis realizado hasta el momento de las páginas web, de los Municipios y Cámaras Municipales
del Eixo Atlántico se puede determinar que la vocación turística de las páginas presenta un alto
porcentaje; es decir, los ayuntamientos y cámaras municipales apuestan por el turismo y tienen
apartados específicos para el mismo. Ahora bien, la mayoría no presentan ninguna relación con el
resto de los municipios y cámaras y únicamente muestran el municipio o cámara sin referencias a
otros. Tampoco se detecta presencia en el caso gallego ni en el portugués de la parte complementaria.
No existen referencias a la parte portuguesa, en el caso gallego, ni a la parte gallega, en el caso
portugués.
La estructura general de las páginas de los municipios y cámaras, en la parte gallega, muestra
que case todos poseen un apartado específico de turismo, además de una parte explicativa da la
ciudad. También algunos municipios o cámaras dan un paso más y poseen un logo o identificador
turístico, lo que plantea que tienen estrategias de promoción turísticas, si bien en este primer
acercamiento no se determinó si esta promoción es netamente turística o si está enmarcada en otras
estrategias de la ciudad. El siguiente paso a seguir en la investigación es determinar los elementos de
la estructura interna de las páginas, ya centrado en el aspecto turístico, con el objetivo de determinar el
funcionamiento y contenido de cada una de las páginas. Este análisis determinará la cantidad y
calidad de la información presente y el uso de los recursos turísticos y su ubicación dentro de la
promoción de los municipios y cámaras municipales.
La Región de destino, como ya hemos planteado anteriormente se conforma por 32 ciudades
que comparten un patrimonio natural común definido geográficamente por la situación atlántica y que
tienen al mismo tiempo un patrimonio histórico y cultural igualmente común (donde además de los
recursos comentados en el análisis de la promoción individual, las semejanzas en el idioma juegan un
importante papel como factor de singularidad).
El siguiente paso en la aplicación del modelo son los Mercados Emisores de Turismo. En la
zona de estudio los mercados emisores se sitúan en primer lugar en el centro y este de la península
ibérica (un 70 % de visitantes), en Galicia (un 18 % de visitantes), en la Región Norte (un 9 %), y en
Europa con un porcentaje marginal (menos de un 3 %) (Pardellas et al 2001). Estos datos fundamentan
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la hipótesis argumental de una notable permeabilidad en las rutas internas en el destino, o lo que es lo
mismo, que en el comportamiento de los turistas puede percibirse la ex frontera como un atractivo de
valoración positiva y con una singular relevancia en el modelo de gestión conjunta.
Las dos ciudades más importantes y en consecuencia, los Núcleos turísticos principales de la
región son Porto y Santiago de Compostela, declaradas Patrimonio de la Humanidad y ciudades
europeas culturales en 1999 y 2000, respectivamente. Estos dos núcleos definen el eje litoral que
incluye otras ciudades importantes como Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Viana do
Castelo, Braga y Guimarâes.
Cuadro 3. Ciudades y Recursos Eje Litoral
Recursos promocionados
Ciudades del Eixo Atlántico: Eje Litoral

páginas Web

A Coruña

52

Braga

55

Barcelos

125

Carballo

40

Ferrol

31

Guimarães

153

Lalín

58

Matosinhos

131

Pontevedra

42

Porto

418

Ribeira

49

Santiago de Compostela

169

Viana do Castelo

87

Vigo

210

Vila do Conde

78

Vila Nova de Famalicão

141

Vila Nova de Gaia

58

Vilagarcía de Arousa

40

Viveiro

61

TOTAL

1998

Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, en el interior se sitúan otros singulares Complejos de Atracción, configurando
los Núcleos turísticos secundarios de un eje que integraría a Lugo y Bragança (la primera también
declarada Patrimonio de la Humanidad y la segunda en trámite de declaración). Estos dos núcleos con
las ciudades intermedias de Viveiro, Monforte. Ourense, Verín, Chaves, Vila real y Peso da Regua,
presentan una estructura de oferta común con productos de turismo histórico, natural y etnográfico de
singular entidad.
Cuadro 3. Ciudades y Recursos Eje Interior
Recursos promocionados
páginas Web
Ciudades del Eixo Atlántico: Eje Interior
Bragança

105

Chaves

98

Lugo

22

Lamego

60

Mirandela

227

Monforte de Lemos

24

O Barco de Valdeorras

15

Ourense

46

Penafiel

131

Peso da Régua

84

Sarría

16

Verín

2

Vila Real

108

TOTAL

551

Fuente: Elaboración propia
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Desde esa perspectiva se clasificarían dos Rutas Axiales para las ciudades de la eurorrregión,
que de acuerdo con el modelo descrito anteriormente, pueden tener a su vez dos Puertas comunes de
entrada o salida en cada extremo: por el nordeste se entra desde la Autovía Transcantábrica (con
finalización prevista hacia 2010), por el sudeste se entra desde la Autovía de la Meseta (desdoblada en
rías Altas y Rías Baixas), y por el sur desde la autopista A-3 (Lisboa-Valença). Esto significa que en
cualquier caso, las puertas de entrada al destino son vías de alta capacidad que acercan fácilmente a
los mercados emisores.
4. A MODO DE CONCLUSIONES: UN APUNTE SOBRE EL DISEÑO TURÍSTICO DE EJES DE
CIUDADES EN LA EURORREGIÓN
La principal aportación realizada en el proyecto es la utilización de una metodología de análisis
para la gestión turística de las ciudades del Eixo Atlántico como un destino turístico conjunto utilizando
las aportaciones teóricas en el campo aplicado.
El Eixo Atlántico es una asociación de ciudades de Galicia y el Norte de Portugal, constituida
en 1992 e integrada en este momento por 32 municipios urbanos, con el objetivo, entre otros, de
complementar la integración territorial de la eurorregión a través de la cooperación transfronteriza.
Las fronteras físicas entre España y Portugal desaparecieron formalmente desde su adhesión a
la Unión Europea en 1985, pero se mantienen como es lógico, las diferencias administrativas internas.
Una singularidad del modelo es que no contempla restricciones administrativas del territorio, por lo que
es apto para una región fronteriza como la analizada y se presenta como una propuesta territorial de
usos turísticos.
Los resultados del análisis de las páginas institucionales y privadas de los municipios destaca
la falta de coordinación entre las páginas de un lado y otro del río, y aún refiriéndose a los mismos
recursos no se muestran las mismas imágenes identificativas en los municipios gallegos y portugueses.
Existen notables divergencias en los datos y en la propia información turística, incluso entre
diferentes páginas institicionales, tanto del lado gallego, como del portugués. Tampoco No aparecen
rasgos identificativos claros de las jerarquías de los destinos y mucho menos entre núcleos de
atracción principales y secundarios por lo que se propone una gestión conjunta.
También en esta investigación se detectaron las estructuras turísticas de las ciudades así como
las estrategias que plantean para desarrollar el turismo, diseñando un instrumento para la recogida de
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la información de los ayuntamientos, siendo una parte fundamental la implicación municipal y la
cooperación entre los integrantes de la propia red.
Se detecta en la investigación que el área de estudio tiene los elementos para conformarse en
una Región de Destino, integrada en el modelo por 32 municipios urbanos que comparten un
patrimonio natural común definido geográficamente por la situación atlántica y que tienen al mismo
tiempo un patrimonio histórico y cultural igualmente común
Se confirma que el área de estudio posee los factores que permiten diseñar un destino turístico
transfronterizo, partiendo de las ofertas actuales de las ciudades y marcando unas pautas que
conviertan en viable a medio plazo, ya no solamente la puesta en común de algunas actuaciones,
ofertas y promociones, sino lo que consideramos más importante, la visibilidad de las sinergias y
ventajas de proyectar hacia los mercados emisores una imagen conjunta del uso de recursos comunes.
En todo caso, el modelo intenta suministrar a los planificadores y a la administración un
instrumento para el diagnóstico y la toma de decisiones, proponiendo implícitamente a las ciudades
gallegas y portuguesas del Eixo Atlántico una reflexión sobre el futuro de su actividad turística,
desde la necesidad de considerar al turismo no un sector económico más, sino el que precisa con
mayor rigor una reformulación territorial. Quizás este escenario es demasiado utópico observando la
situación actual, pero la investigación científica no puede dejar de plantear cuestiones que precisan
respuestas por parte de las instituciones, sobre todo si analiza adecuadamente los elementos del
problema y aporta propuestas de solución. La vertebración social, económica y territorial de las
eurorregiones constituye un reto de la mayor importancia al que no puede ser ajeno el mundo
científico.

BIBLIOGRAFIA.

Aguiló, E y Badolet, E (1999) “Planificación física y gestión económica en el municipio turístico” in, La
administración turística en el municipio en España. III Congreso AECIT. Madrid
Ashworth, G. J., Dietvorst, G. J. (edit.) (1995) Tourism and Spatial Transformations. Implications for
Policy and Planning. CAB International.

2145

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

Antón, S y Monfort, V (dir) (2002) La actividad turística española en 2001. AECIT. Madrid
Aydalot, P (1986) Milieux innovateurs en Europe. Economica. Paris
ADETURN (1999) Turismo Norte de Portugal – Guia de alojamento, Porto e Norte de Portugal. Porto
Balme, R (1992) Les politiques du néo-régionalisme. Económica. Paris
Blackstock, K.L. et al (2006) A Framework for developing indicators of sustainable tourism. McCaulay
Institute.
Busby, G and Curtin, S (1999) “Sustainable destination development: the touroperator perspective” in
International Journal of Tourism Research 1: 135-147
Cadima, J (1996) “Cooperaçâo fronteriça para o desenvolvimento: a experiência Galicia-Norte de
Portugal” in Actas VII Encontro Nacional APDR. Açores
Cadima, J et al (2002) “O turismo no espaço rural: uma digressâo pelo tema a pretexto da situaçâo e
evoluçâo do fenómeno en Portugal” in Actas do VIII Encontro Nacional da APDR. Colecçâo
APDR. Coimbra
Campbell, S.; and S.S. Fainstein (1996) “Introduction: The Estructure and Debates of Planning Theory”
in Campbell and Feinstein (eds) Readings in Planning Theory, Cambridge: Blackwell Publishers.
Campesino, A. (1996) Portugal-España: ordenación territorial del suroeste comunitario. Pub Univ
Extremadura
Coffey, W.J and Pòlese, M (1985) “Local development: conceptual basis and policy implications” in
Regional Studies 19: 85-93
Consellería de Economía (1999) Plan Estratéxico de Desenvolvemento de Galicia 2000-2006. Xunta de
Galicia. Santiago
Dredge, D., Moore, S. (1992) A methodology for the integration of tourism in town planning, in Journal of
Tourism Studies 11 (3): 8-21.
-

(1999) Planificación y Diseño de Destinos Turísticos in Annals of Tourism Research en

Español 2(1): 394-414

2146

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

Fagance, M. (1995) Changing Paradigms of Orthodoxy: The Case of Spatial Models in Tourism
Planning. Les Catires du Tourisme. Aix-en-Provence: Centre Des Hautes Etudes Touristiques.
Figueiredo, A e Viña, A (1996) Estudio estratégico das cidades do Eixo Atlántico. Serv. Pub. Cámara de
Porto
Fullana, P y Ayuso, S (2002) Turismo sostenible. Rubes Ed. Barcelona
Fyall , A. and Garrod, B. (1998) “ Sustanaibility and Rural Heritage” in May, D. and O´Halon, L. (edit)
Rural Tourism Heritage,Sustainable Options. Scottish Agricultural College. Auchincruive
Fua, G. (1988) Small-scale industry in rural areas: the Italian experience. K.J. Pub. London
Garofoli, G (1992) Endogenous development and southern Europe. Avebury. Aldeshot
Getz, D. (1986) Models in Tourism planning. Towards integration of theory and practice, Tourist
Management 7(1): 21-32.
Gunn, G. A. (1972) Vacationscape: Designing Tourist Regionals. Austin: University of Texas
- (1993) Tourism Planning: basics, concepts, cases. London: Taylor& Francis.
Herrero, A (2002) La cooperación transfronteriza Hispano-Portuguesa en 2001. Tecnos. Madrid
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2002 Anuario Estadístico. Ministerio de Economía, Comercio y
Turismo. Madrid.
Inskeep, E. (1988) “Tourism Planning: An Emerging Epcecialization”. Journal of the American
Planning Association 54:360-372.
- (1991) Tourism planning. An integrated and sustainable approach. UNR.
Leiper, N. (1995) Tourism Management. Melbourne: RMIT Press
Lue, C, Crompton, J and Fesenmaier (1993) “Conceptualization of Multidestination Pleasure Trips”.
Annals Of Tourism Research 20: 289-301.
Maillat, D (1998) “Interaction between urban systems and localized productive systems” in European
Planning Studies 6:117-129
Manning, T (1999) “Indicators of tourism sustainability” Tourism Management nº 20, p. 179-181
Opperman, M. (1993) Tourism Space in Developing Countries. Annals of Tourism Research
Pardellas, X. (2002) Aproximación á actividade turística nas cidades do Eixo Atlántico.Vigo: Ed, Eixo
Atlántico.
Pardellas, X., Padín, C. (2001) “El patrimonio Etnográfico y el desarrollo local: El Baixo Miño como
destino turístico en Galicia” in Actas IV Congreso Turismo, Universidad y Empresa. Castellón
Pardellas, X et al (2003) “El desarrollo local y la cooperación ente España y Portugal” in Actas do IX
Encontro Nacional da APDR. Colecçâo APDR. Coimbra
Pearce, D. (1995) Tourism Today: A Geographical Análisis ( 2nd ed.). New York: Longman.
Pizam A. and Mansfeld Y.(edit) (2000) Consumer Behavoir in Travel and Tourism. Haworth Press.
Binghamton

2147

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

Rojo, A (1996) La exigencia de participación regional en la Unión Europea. Centro de Estudios
Constitucionales. BOE. Madrid
Ryan, C (1999) “Issues of sustainability in tourism” in Tourism Management 20: 177-192
Roberts, L y Hall, D (2001) Rural Tourism and Recreation. CABI Publishing. Oxon
Sancho, A (2002) Auditoría de sostenibilidad en los destinos turísticos. Instituto de Ec. Internacional.
Serv. Pub Univ. Valencia
Schulce, H (1997) Estado y nación en Europa. Crítica. Barcelona
SwarBrooke, J., Horner, S. (1999) Consumer Behavior in Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann
Valdés, L. and Ruiz, A. (Coord) (1996) Turismo Y Promoción De Destinos Turísticos: Implicaciones
Empresariales. Servic. Publicaciones. Universidad De Oviedo
Vazquez Barquero, A. (1999) Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno. Ed.
Pirámide. Madrid.
Vera, F. (Coord) (1997) Análisis Territorial del Turismo. Ariel. Barcelona
- (2002) “Estrategias de diversificación y diferenciación en destinos turísticos litorales” in
Pardellas X (dir) Estrategias turísticas urbanas. AECR. Vigo
Vera, F y Baños, C (2004) “Turismo, territorio y medio ambiente, la necesaria sostenibildiad” in Papeles
de Economía Española 102
White, V et al (2006) Indicators and sustainable tourism: literature review. McCaulay Institute

2148

