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O turismo em espaço rural tem vindo a ser definido como oportunidade para valorizar o potencial
endógeno das regiões periféricas em termos de património, paisagem e cultura. No entanto, a
evidência disponível mostra a incapacidade da procura associada ao turismo rural poder substituir de
forma sensível expressões mais tradicionais da oferta e procura turística, por mais financeiramente
recompensadora que seja. Existe evidência para sugerir que um elevado grau de dependência de um
dado território face ao sector do turismo, nos casos em que o turismo é o único sector viável, exige um
efeito escala que não se compadece com uma abordagem mais post-modernista, dado que o turismo
rural e derivados não poderá substituir o turismo de massa em termos de impactos económicos.
Argumenta-se que uma gestão adequada do património paisagístico nas áreas rurais pode ser mais
positivamente afectado pelo crescimento de um sector tradicional devidamente regulado do que por
uma aposta exclusiva no turismo em espaço rural. Baseado nos resultados de uma análise da evolução
da procura em espaço rural e da oferta de infra-estruturas de alojamento na RAM enfatiza-se a
necessidade de se proceder a um planeamento estratégico da oferta turística que permita um
crescimento e oferta diversificada nas zonas rurais.
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1-Introdução
O ´objecto´ abordado nesta comunicação localiza-se num espaço de interacção pois resulta de uma
análise da temática do turismo rural, num contexto periférico, marítimo e insular, o que deixa antever
desde logo uma forte concentração da procura turística nesses territórios. O sector do turismo constitui
um factor crítico para o desenvolvimento das regiões marítimas e insulares, que apostaram na sua
generalidade, num efeito escala para gerar emprego, rendimento e divisas (Condes, 2004; Gössling,
2001; Patterson et al, 2004; Garcia-Falcón e Medina-Muñoz, 1999; Bramwell, 2003). A generalidade
das regiões insulares revelou-se bem sucedida na sua abordagem de explorar “l´ambiance tropicale, l´
éloignment et l´exiguïté que les rendent féeriques auprés des populations occidentales” (Gay, 2004, pg.
319). As regiões insulares têm demonstrado uma eficácia notável na atracção da procura turística
internacional e na sua transformação em índices invejáveis de desenvolvimento económico (Lanza e
Pigliaru,2003; Sharpley, 2003). No entanto nalguns casos em particular constatou-se que “too much
tourism kill tourism” (Fortuny et al, 2007).
Existe um relativo consenso que a maioria das regiões insulares enfrenta agora, décadas depois do
inicio do desenvolvimento da industria turística, problemas de sustentabilidade e um esgotar do modelo
insular tradicional de desenvolvimento turístico. As preocupações com a temática da sustentabilidade
parecem a norma no contexto insular dada o processo de sobre-exploração em curso nalgumas ilhas
(Bramwell, 2003; Madeira Tecnopolo, 2003; Gössling, 2001). A incerteza sobre a sustentabilidade do
processo de desenvolvimento em curso chamou a atenção para modelos alternativos de
desenvolvimento, mais em conformidade com princípios de sustentabilidade ecológica e económica do
destino (Garcia-Falcón e Medina-Muñoz, 1999; Rodríguez et al, 2008). Um desses modelos alternativos
respeita ao turismo em espaço rural (TR) que tem ganho visibilidade e quota de mercado. A WTO
calcula que o turismo-natureza, conceito fortemente relacionado com o turismo rural, corresponda
grosso modo a 7% das receitas do turismo a nível internacional (Deng et al, 2002). Outras das razões
do sucesso do conceito de turismo rural resulta do facto de ter sido vendido como uma “clean industry”
(Duim e Caalders, 2002, pg. 743). Fortuny et al (2007, pg. 9) entende que como o turismo rural poderá
constituir uma solução para 2 problemas comuns no contexto insular: a) o declínio da procura turística
patente nalguns destinos, associada à fase de maturação do destino (na óptica do ciclo de vida do
produto turístico de Butler), julgando-se que nestas circunstancias, o TR poderia constituir uma solução
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para o rejuvenescimento do mercado, especialmente nas ´tired destinations´; b) o stress ambiental e
atingir dos limiares de capacidade ecológica causados pelo crescimento incontrolável e insustentável
do desenvolvimento turístico padrão, tipo ´mass tourism´ (MT) (ver Governo regional da Madeira,
2001).
Um processo similar de idealização, romantização e construção mental, que se constata agora na
análise do TR, foi também constatado no contexto da insularidade, o que aliás constituiu uma das
razões do sucesso das regiões marítimas/insulares no âmbito do turismo. Referem Deloughrey (2003:
pg. 298-300) que as “islands functioned ideologically in various historical eras as a new Eden, a sociopolitical utopia, a refreshment stop for long maritime journeys, and the contained space where
shipwrecked men may reconstitute their metropolitan homes”. Refere ainda o autor que “islands for
many people, remain an opportunity to escape from the mainstream to an environment that is perceived
to be different – physical removal from the normal parameters of work routines, a slower pace of life and
different social and cultural characteristics are commonly cited as the virtues of island living” (ver
também Kokkranikal et al, 2003: pg. 426; Butler, 1997). Tal como se demonstra abaixo existem
portanto razões para crer que existirá um sobre-posicionamento do quadro de referência das duas
´realidades´ abordadas nesta comunicação (TR e MS), o que poderá dificultar o atribuir ao TR a
etiqueta de solução para os problemas de desenvolvimento do turismo no contexto insular, dado que
se poderá assistir a um processo de canibalização.
Os objectivos desta investigação preliminar do tema visam determinar o volume da procura do turismo
rural num contexto de procura turística onde se valoriza desde já o factor ´verde´ de forma a estimar
qual o potencial de substituição expectável. Pretende-se também identificar qual o impacto real do TR e
do MT no contexto da periferia (interior) de uma região insular. Por último pretende-se analisar se o TR
constitui uma oportunidade para discorrer sobre o potencial de rejuvenecimento das “declining mass
tourism destinations (Frochot, 2005, pg. 335). Na secção 2 analisa-se os factores que condicionaram a
popularidade do conceito de TR no âmbito da periferia e insularidade.

2152

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

2-Turismo Rural no contexto insular: panaceia ou expressão de desespero
Não se aborda nesta secção as dificuldades metodológicas associadas aos esforços de produzir uma
definição minimamente consensual do que é turismo rural, tema explorado por autores tais como
Frochot (2005). Resulta da análise da temática o carácter complexo, difuso e multidimensional do
conceito, que abarca aspectos tais como ´farm tourism, green tourism, outdoors, ecotourism,
nature/wildelife tourim” (Frochot, 2005, pg. 335). (7) Da multiplicidade de conceitos resulta que, para
além da dimensão agrícola, rural e periférica, deverão também ser incluídos elementos físicos, sociais,
culturais e históricos e psicológicos de índole variada. A necessidade de incluir elementos extraagrícolas resulta do facto de existir evidência para mostrar que os turistas não valorizarem
especialmente os ´factores´ mais associados ao mundo agrícola; a quinta serve apenas de centro
logístico de apoio para a experiência turística global. Gladstone e Morris (1998) chamam a atenção
para o facto de os turistas parecerem ignorar o mundo agrícola e apostar essencialmente em apreciar a
vista de um ´ponto de vista´ muito sedentário. A mesma ideia foi reforçada por outro estudo
desenvolvido pela FNSLA (citado por Frochot, 2005). No entanto, embora a experiência turística possa
não corresponder ao idealizado pela teoria, na prática, constata-se tratar-se de um segmento da
procura com ritmos de crescimento assinaláveis.
Dado a importância crescente deste segmento de mercado e o seu carácter difuso no que respeita aos
factores condicionantes da procura, importa identificar o quadro de razões que tem permitido a
revalorização da ruralidade, até para se compreender o potencial de se substituir ao MT. A importância
do estudo da valorização da ruralidade prende-se também com o processo de viragem constatado em
termos de políticas de desenvolvimento regional, que enfatizam a valorização de recursos endógenos,
preocupação em linha com as novas orientações da política de desenvolvimento comunitário (Frochot,
2005, pg. 336).
Prosseguimos a nossa discussão do tema exactamente com a análise do processo de
desvalorização/revalorização das áreas rurais. A valorização das áreas rurais e agrícolas, numa
vertente muito distanciada da produção agrícola parece providencial, dados os desafios sem
precedentes, numa dupla perspectiva demográfica e económica, enfrentados pelas áreas rurais e
periféricas (Johnson, 2001; Briednhann e Wickens, 2004). Muitas das regiões rurais confrontam-se com
perdas demográficas e um progressivo envelhecimento da população, com a reestruturação do sector
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agrícola (assente em lógicas de economias de escala e eficiência que limitam o número de unidades
viáveis), com um processo de desindustrialização de sectores industriais típicos das áreas rurais e com
a emigração do pessoal mais qualificado. Os sectores tradicionais, baseados na produção agrícola e
noutros produtos industriais numa fase madura do seu ciclo de desenvolvimento, enfrentam ameaças
de monta, o que limita a capacidade de definir qual a política de desenvolvimento local mais eficaz, o
que parecia uma tarefa relativamente simples numa época não muito distante (a política de
desenvolvimento rural padrão envolvia uma apoio directo à agricultura, silvicultura, mineração e à
formação de recursos humanos nestas áreas) (Tyrväinen et al, 2001; Daugstad, 2008; Cawley e
Gillmor, 2008).
As regiões periféricas não ficaram imunes às mega tendências em curso tais como o desmantelamento
(privatização, desregulamentação) do Estado-Providência, que tinha sido relativamente generoso a
prover soluções sociais compatíveis com a falta de competitividade dos territórios periféricos e rurais
(Entrena e Gómez-Mateos, 2000; Terluin, 2003). De repente, os indivíduos e sociedades rurais foram
confrontados com o que Storper (1997: pg. 44) define como ´contemporary reflexive capitalism´, o que
traduz “a system that manufactures new kinds of risks (economic, personal, ecological, psychological,
social, etc.)”. Neste contexto, os individudos são chamados a gerir a sua ´carteira de risco´, i.e.., “are
increasingly required to manage contemporary conditions of economic uncertainty and risk” (Storper,
1997: pg. 44-7). Tal como refere MacLeod (2002: pg. 220) “individuals must learn, on pain of permanent
disadvantage, to conceive of himself or herself as the centre of action, as the planning office with
respect to his/her own biography, abilities, orientations, relationships and so on”. O processo de
globalização em curso introduz portanto elementos de caos e incerteza, num universo ainda
caracterizado por uma certa estabilidade (Ericson, 2002: pg. 551; Beck, 2002).
O processo de mutação tecnológica parece adverso às áreas rurais dado valorizar sectores
económicos de cariz urbano, pelo que a competição crescente à escala planetária parece implicar
perda de vantagens comparativas destes territórios, e em especial nos sectores míticos no contexto
rural (Premkumar e Roberts, 1999; Johnson, 2001). No que se refere à generalidade dos sectores, a
dinâmica de centralização e decentralização associada à globalização, reestruturação empresarial das
multinacionais e à difusão das tecnologias de informação tem contribuído para distribuir pelas áreas
rurais apenas o que Gatrell (1999) classifica de ´low-end solutions´, i.e., sectores de baixo valor
acrescentado, remuneração e prestígio (ver também Malecki, 1996). Tal como refere Daugstad (2008),
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o processo de globalização tem levado à redefinição do carácter funcional do meio rural no contexto
das economias modernas, assistindo-se á subalternização da função de produção (foco na produção
de bens agrícolas e primários) em detrimento da função de consumo (ênfase nos espaços rurais como
espaço de consumo de bens turísticos).
Embora o processo de globalização em curso tenha suscitados incertezas relativamente à estratégia
óptima, mais consistente com o background económico-social, a maioria dos decisores políticos e das
comunidades passou a ter uma percepção relativamente comum e positiva (num processo do tipo
copy-paste) acerca do potencial e os limites do TR, o que se traduziu no generalizar das políticas de
desenvolvimento regional baseadas na multiplicação da oferta de TR (Johnson, 2001). Face ao declínio
dos sectores tradicionais e à improbabilidade de sustentar a abordagem do tipo ´do nothing at all´,
muitas regiões periféricas apostaram no turismo nas suas vertentes rural e natureza como alternativa
aos sectores tradicionais em declínio. A exemplo do sucedido no âmbito da Sociedade de Informação,
associou-se ao TR um papel alargado no processo de regeneração económica, social e ambiental,
combate ao desemprego, diversificação económica e de ´espessamento insitucional´ (Johnson, 2001;
Condes, 2004; Tyrväinen et al, 2001; Frochot, 2005; Poon e Polakow, 2001). Tal como referem
Briedenhann e Wickens (2004, pg. 71), o sector do turismo foi ´eleito´ como um factor de catalizador do
crescimento económico. Em muitos casos, a opção pelo turismo, como factor de desenvolvimento,
deriva mais de desespero, “especially in rural communities where people are so desperate that they will
accept any proposal, which portends to offer economic growth with little or no consideration of future
detrimental impacts” (Briedenhann e Wickens, 2004, pg. 71).
Outras das razões que mobilizou as regiões periféricas para a descoberta das potencialidades do TR,
resulta do facto de a distância, usualmente encarada como restrição, passar a ser agora, no contexto
do TR, um recurso (Fortuny e tal, 2007; Johnson, 2001; Fossati e Panella, 203). O TR ´vive´ do
isolamento e distanciamento, dado que os turistas afectos a este segmento e estilo de vida procuram
áreas remotas, o que de facto mudou radicalmente a percepção sobre o impacto da distância
(Tyrväinen et al, 2001, pag. 134; ver também Briedenhann e Wickens, 2004, pg. 72; Lyons et al, 2002).
Hillery et al (2003, pg. 854) refere que o aumento do número de turistas nas regiões periféricas, traduz
o “paradoxical character of nature based tourism”: the more atractive a site (usually due to its rich
biological and/or cultural values), the more popular it may become, and more likely is that it will be
degraded due to heavy visitation, which in turn may diminuish the quality of the experience”.

2155

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

Dado o papel relativamente consensual atribuído ao TR, a discussão já não se produz em torno do
papel da revalorização da ruralidade mas sim sobre os factores que permitam uma maximização do
fluxo de turistas. Neste âmbito, a identificação dos benefícios associados à experiência TR,
essencialmente de natureza psicológica, tem constituído o cerne de múltiplos estudos. No entanto, e
contra todas as expectativas, a generalidade dos estudos define um perfil do turista padrão na área do
TR, que deixa antever que os esperados impactos sócio-económicos poderão ser de baixa densidade
(Condes, 2004, pg. 271). No entanto, e à priori, as alterações na procura turística, em termos de
definição de produtos e perfis de consumidores parecem multiplicar as oportunidades das regiões
periféricas e rurais, em especial na área do turismo rural, dado que a distância passa a ser valorizada
(Nash e Martin, 2003; Getz e Nilsson, 2004; Hillery et al, 2003). Tal como referido acima é possível
definir um retrato robot do turista padrão no contexto do TR que traduz a crescente sofisticação e a
motivação multi-dimensional do novo turista, transcrita numa procura mais individualista, especializada
e temporalmente e espacialmente repartida, associada a um desejo de contacto com uma natureza
inalterada e de poder contribuir para a preservação ecológica do planeta. Este padrão parece distante
do retrato de um turista passivo das décadas anteriores. E tal como sugerido acima, este novo perfil
parece criar oportunidades únicas de desenvolvimento das áreas rurais/periféricas, mais dotadas neste
tipo particular de capital turístico, que inclui factores como paisagem, habitats naturais e património
cultural e humano (Tyrväinen et al, 2001, Lyons et al, 2002).
Relativamente à componente económica do padrão poderá ser referido que vários estudos identificam
o turista em espaço rural como um membro da classe média, co m idade acima da média, e com uma
capacidade de poder de compra também acima da média, e na expectativa de encontrar níveis de
conforto apreciáveis. Tal facto induziu Deng et al (2002) e Fortuny e tal (2007) a sugerir o que turismonatureza se aproxima das exigência do turismo tradicional num processo de evolução de “polar
opposites to convergence between the mass tourism and the sustainable tourism concepts”, embora
ainda pareça que a maioria procurará experiencias autenticas (Briedenhann e Wickens, 2004, pg. 72;
ver também Frochot, 2005; Loon e Polakow, 2001).
Devem ser acrescentados 2 notas suplementares ao perfil atrás traçado. O perfil traçado aponta para
indivíduos com grande consciência ambiental e formação académica acima da média, mas que podem
ser muito passivos e seleccionarem as actividades que lhe ocuparão o tempo de uma forma informal e
casuística (Frochot, 2005; Tyrväinen et al, 2001; Hillery et al, 2003). Parecem existir razões para crer
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que alguns optam apenas por apreciar a paisagem sem se inserir em tarefas mais formais ou que
exijam maior esforço. Baseados em Ryan et al (2000), deve ser salientado que não se deve esperar
que as áreas rurais passaram a ser visitadas por um conjunto de indivíduos embrenhados em
actividades pos-modernistas expressas em processos de aprendizagem e de ´reconstrução´ do
passado, dado que apenas uma minoria dos turistas prefere um contacto real com a natureza. A
relativa passividade dos turistas subentende impactos ambientais negativos mínimos, e que o atingir da
´carrying capacity´ não deve consituir preocupaçãoi, nem que será expectável uma diminuição da
experiência, ou impactos sociais negativos.
3-Turismo rural: oportunidade de potencial de rejuvenecimento das “declining mass tourism
destinations ou entrave suplementar ao desenvolvimento
O cerne do nosso estudo respeita aos impactos económicos decorrentes do TR e da sua capacidade
para se substituir ao MS, alegadamente mais desfavorável em termos de impactos ambientais
negativos. Baseado na experiência cipriota, Sharlpey (2003) critica a aposta no sector do turismo rural
e em nichos especializados como alternativa ao MS, e por extensão crítica os críticos do MS, na sua
maioria em linha com os modelos centro-periferia. Sharpley (2003) argumenta que o problema das
áreas rurais/periféricas reside na incapacidade de exploração das economias de escala e da criação de
economias de aglomeração, na baixa densidade populacional e de actividades económicas, factores
que reduzem a viabilidade de investimentos em novos sectores complementares, a adopção de
inovações tecnológicas, as estratégias empresariais agressivas, etc (ver também Johnson, 2001;
Condes, 2004; Vanegas e Croes, 2003; Garcia-Falcón e Medina-Muñoz, 1999). Outros autores, embora
partindo de uma abordagem diferente, também contestam as abordagens mais politizadas, ´limpas em
termos de impactos ambientais´ e genéricamente adversas ao MS.

Condes (2004) refere a

impossibilidade de valorização da oferta turística num contexto totalmente desprovido de infraestruturas, redes comerciais e artesanais que respondam às exigências dos clientes, exigências essas
que podem parecer artificiais e consumistas, mas que devem ser respeitadas. Tyrväinen et al (2001,
pg. 144) chama também à atenção para o facto de que o eco-turismo, pelo menos no caso finlandês,
remete para regiões ´apenas moderadamente selvagens´ o que limita o potencial de atracção das
regiões realmente periféricas.
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Sharpley (2003) crítica também a abordagem implícita nos modelos core-periphery, no que têm de
determinístico e político e sobretudo o assumir a priori de um cenário de dependência inevitável, sem
quaisquer tipo de impacto positivo (Sharply, 2002; Condes, 2004). Dado o impacto fundamental do MT
para o desenvolvimento económico de Chipre, apesar das previsões mais catastróficas em termos de
degradação ambiental e subjugação económico-política, Sharpley (2003, pg. 260-261) refere que “it
could be argued, therefore, that re-focusing on quality tourism/sustainable tourism development,
manifested in policies that emphasize specialist, niche products that promote the islands culture,
environment and people is not only an inappropriate course of action but also one that could restrict,
rather than encourage, the future development of Cyprus”. Sharpley (2003, pg. 261) também contesta a
taxa de sucesso implícita numa estratégia de aposta nos segmentos topo de gama, do qual algumas
expressões do TR poderão constituir exemplo, “given the multiplicity of the offer of upmarket
destinations, that offer vastly superior products”. A razão para tal, radica no facto de, e ainda citando
Sharpley (2003, pg. 261), “Cyprus do not possess enough cultural sites do attract sufficiente numbers of
´quality tourists´, particularly in comparison with other Mediterranean destinations, whilst, finally, the
island firm established image as a mass, summer-sun destination. The development of agro-tourism, for
example, has not yet proved to be successful”. A análise de Sharpley não deixa de prover elementos de
reflexão interessantes para o caso em apreciação.
Relativamente à problemática dos impactos negativos do turismo tradicional, Sharpley (2003), Duim e
Caalders (2002), Garcia-Falcón e Medina-Muñoz (1999) defendem instrumentos de supervisão mais
eficazes. Fortuny et al (2007. pg. 2) sugere atribuir ao MS o papel de líder na aplicação de uma
regulamentação mais exigent dado que o “mass tourism has a greater lobbying power for the protection
of nature an societies and representes a greater channel to extend the benefits of the sustainable
tourism development”. Vejamos agora a evolução do TR no contexto a RAM e quais as respostas que
podem ser dadas às questões formuladas no inicio.
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4- A evolução do turismo rural da RAM
A RAM enfrenta um conjunto de desafios similares no contexto da generalidade das regiões periféricas
e insulares, nomeadamente, o que Entrena e Gómez-Mateos (2000: pg. 94) interpretam como processo
de des-territorialização que definem como resultante das “social relations and socio-economic
processes are being determined less and less by social actions and strategies springing from relations
among autochthonous classes and are being increasingly influenced and decided on by interests based
well beyond their territorial borders”. Mais especificamente, e no âmbito do desenvolvimento do sector
do turismo, suscitam preocupações na RAM, a forte dependência da economia do turismo local de um
número restrito de mercados emissores e tour operators, a multiplicação de destinos com factores de
atractividade similar, a diminuição da estadia média dos turistas, a descida dos preços médios em
virtude da concorrência da área do Mediterrâneo, o sugere dificuldades em termos de sustentabilidade
do ritmo de crescimento da procura e proveitos constatado. De momento parecem ainda não se colocar
problemas de sustentabilidade ambiental, embora algumas das críticas no campo ambiental digam
respeito ao excesso de construção no Concelho do Funchal. Em suma, poderá dizer-se que o processo
de des-territorialização conjuga-se com uma evolução que inspira algumas preocupações, a exemplo
do constatado noutros contextos insulares.
A exemplo do sucedido noutras regiões insulares mediterrânicas, o sector do turismo constituiu um pólo
de crescimento e de modernização, com efeitos de arrastamento sobre outros sectores da economia, o
não deixou de contribuir para o nível de PIB percapita constatado e para os baixos índices de
desemprego. Tal contributo não deixou de ter impactos negativos ambientais e paisagísticos, mas
parecem existir razões para crer que os impactos positivos ultrapassam em muito os eventuais
impactos negativos. Considere-se agora alguns dados empíricos que permitem sustentar as
observações aqui produzidas. Os dados quantitativos inseridos nesta análise parecem sustentar a tese
de Sharpley, dado que o TR não evidencia ainda uma pujança que permita pensar num efeito escala.
Valores relativos a 2006 mostram 45 estabelecimentos a operar neste segmento, a que corresponde
uma capacidade de alojamento de 534 camas. O pessoal ao serviço respeitava os 108 efectivos. O
número de dormidas atingiu em 2006 as 47 903 dormidas. É visível um abrandamento nítido do ritmo
de crescimento dos últimos anos, tal como se demonstra abaixo, e uma perda de atracção deste tipo
de oferta nos meses de Verão, o que traduz uma estagnação da procura.
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O peso de 0,8% em termos de dormidas, não permite pensar ainda em efeito escala (Ver Quadro 1).
Tal como referido acima o problema económico no contexto insular respeita ao factor escala/dimensão.
Os valores aqui computados, parecem sugerir que a falta dimensão não poder ser superado, tout court,
via nichos de mercado, mas sim através de um processo de consolidação, qualificação e
sustentabilidade dos produtos oferecidos, uma melhor experiência turística, que garanta a viabilidade
económica, social e ambiental do produto no médio/longo prazo. A oferta de produtos complementares,
tal como o TR, poderá ser encarada como um factor de consolidação do produto tradicional e não
como o início de um processo de substituição.
Quadro 1: Peso do Turismo Rural no conjunto do Mass Tourism na RAM
Turismo Rural

Mass Tourism

TR/MT

Hóspedes

8184

908095

0,9%

Dormidas

47903

5720476

0,8%

Capacidade

534

27799

1,9%

Estabelecimentos

45

196

23,0%

Quartos

252

13560

1,9%

Camas

534

27784

1,9%

Proveitos

1416,613

262358

0,5%

Pessoal

108

6715

1,6%

72,5%

32,6%

2,2

Estab. fora da área
traditional

Os dados disponíveis permitem ainda sugerir que a evolução do TR se encontra numa fase de
estagnação, e que um limite de crescimento, ainda que provisório, terá sido atingido (Ver Gráfico 1 e
Quadro 2).
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Gráfico 1: Evolução das variáveis-chave do TR na RAM

Quadro 2: Resultado das estimações da ´funções Gompertz´
Funcão Gompertz (hóspedes)

Função Gompertz (dormidas)

Var

Coef.

Sig.

Coef.

Sig.

b1

9777.316

0.000

55653.07

0.000

(1256.705)
b2

.3308669

(5175.6)
0.007

.3571311 (.0743)

0.001

0.000

1999.316

0.000

(.0942437)
b3

1998.867
(.577)

(.392)

Observações=12

Observações=12

R-squared=0.99

R-squared = 0.99

Procede-se agora à análise (possível) do impacto do turismo rural nas economias dos diferentes
concelhos da RAM. Os dados relativos a 2006 mostram que os proveitos totais resultantes da
actividade rondam os 1,5 milhões de euros no caso concreto do TR e os 262 milhões de euros no caso
do turismo padrão. O Quadro 3 mostra que o impacto do TR, embora favoreça os concelhos periféricos
da RAM em termos do número de estabelecimentos, (no caso do TR 72,5% dos estabelecimentos
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situam-se fora da área tradicional de desenvolvimento do sector na RAM), o impacto do MT é no
mínimo 16 vezes superior ao do TR. As colunas (1) e (3) indica o número de estabelecimentos no TR e
no MS e a sua distribuição por concelho. As colunas (2) e (4) mostram a distribuição percentual, por
concelhos do número de estabelecimentos. Tendo em conta esta informação, procedeu-se à repartição
do montante de proveitos acima discriminado, valores incluídos nas colunas (5) e (6). A coluna (7)
mostra o rácio entre os valores teóricos computados, e que sugerem que na pior das hipóteses o peso
do MT é 37,8 vezes superior ao do TR (concelhos de Santana e Ponta do Sol). Dado se ter
conhecimento da repartição real dos proveitos do MT por concelho (coluna (8)), procedeu-se a um
refazer dos cálculos relativos ao rácio MT/RT que produziram os resultados que constam na coluna
(10) e que mostram que o MT vale no mínimo 10 vezes mais que o TR (concelho de Santana).
Existem razões para sugerir que a repartição do rendimento associada ao TR será mais equitativa do
que a associada ao turismo tradicional. No entanto, constata-se que o TR contribui apenas com 0,5%
dos proveitos directamente imputáveis ao sector. O peso relativo a hóspedes e dormidas é também
residual e não chega a atingir o 1%, o que deixa antever um impacto menor em termos da vitalidade
económica destes concelhos. Poderá também ser sugerido que as actividades complementares
desenvolvidas pelos turistas tradicionais, e que se expandem pelo conjunto de concelhos da ilha,
nomeadamente no quadro das visitas aos diferentes concelhos, poderá também ter um valor
comparável ao imputado ao TR.
Quadro 3: Impacto económico do TR e do MT
Global/

Rep. Real

Perc. Rep.

Global/TR

Real

´

TR

Perc.

Global

Perc.

Rep. TR

Rep. Global

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(9)

(10)

Calheta

5

12,5%

12

6,1%

177,1

16.062,7

90,7

6.851

2,6%

38,7

Câmara de Lobos

2

5,0%

3

1,5%

70,8

4.015,7

56,7

3.956

1,5%

55,9

Concelhos

TR
(7)

(8)

Funchal

5

12,5%

105

53,6%

177,1

140.548,9

793,7

188.811

72,3%

1066,3

Machico

7

17,5%

9

4,6%

247,9

12.047,1

48,6

4.136

1,6%

16,7

Ponta do Sol

2

5,0%

2

1,0%

70,8

2.677,1

37,8

2.849

1,1%

40,2

Porto Moniz

2

5,0%

7

3,6%

70,8

9.369,9

132,3

1.399

0,5%

19,8

Porto Santo

1

2,5%

13

6,6%

35,4

17.401,3

491,3

1.1763

4,5%

332,1

Ribeira Brava

1

2,5%

5

2,6%

35,4

6.692,8

189,0

1.844

0,7%

52,1

Santa Cruz

6

15,0%

27

13,8%

212,5

36.141,2

170,1

35.805

13,7%

168,5

Santana

5

12,5%

5

2,6%

177,1

6.692,8

37,8

1.827

0,7%

10,3

São Vicente

4

10,0%

7

3,6%

141,7

9.369,9

66,1

3.112

1,2%

21,9

Total

40

1416,6

261.019,4

196
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Por último deve ser referido que parecem existir razões para sugerir que uma aposta num turismo mais
elitista, teoricamente mais pró-natureza, e que se traduziria em números mais reduzidos (em termos de
dormidas, hóspedes, número de estabelecimentos), não teria permitido a preservação de paisagens
únicas, com características ambientais tão valorizadas hoje, i.e., não teria permitido o progressivo
abandono da agricultura e pastorícia nas áreas rurais, e a migração interna para a área do Funchal, o
que permitiu em certa medida para a manutenção das paisagens naturais (Chhetri et al, 2004; Cave et
al, 2003; Ray, 1999). Constitui uma ironia o facto de o (actual processo) regeneração das áreas
periféricas, baseada na valorização de aspectos intangíveis como paisagem, se basear na manutenção
de um estado de relativo abandono (Ball, 1996; Briedenhann and Wickens, 2004; Cánoves et al, 2004;
Taylor, 2001).
A abordagem aqui retratada não significa que os problemas de dependência não existam e que não se
traduzam numa compactação dos preços. No entanto, e a observação que se segue poderá ser
aplicada noutros contextos insulares, a evolução dos preços deverá ser mais condicionada pela
multiplicação da oferta a nível local, paralelamente à multiplicação da oferta a nível internacional e pela
incapacidade para aplicar regulamentação e políticas de sustentabilidade ambiental, do que pela mera
dependência ´formal´, que existirá sempre na indústria.
5-Conclusões
Tyrväinen et al (2001, pg. 144) expressa bem os limites do turismo ao referir que “tourism alone cannot
save the countryside, if offers na option worthy of consideration in traditional agriculture struggling with
structural change”; Frochot (2005, pg. 337) também refere que “if politians have often visualized tourism
as a panacea for rural áreas, it remains that rural tourists are the lower spenders of all tourists
categories” Frochot (2005) refere que o turista rural típico tende a gastar menos 20%-30% do que o
turista médio. Por outro lado Patterson et al (2004) sugerem que o MS e por extensão o TR sofrem
níveis elevados de leakages, no contexto insular, factor adicional a moderar as expectativas quanto ao
sucesso de estratégias tipo ´small is beuatiful´.
Os dados apresentados parecem confirmar as percepções inscritas atrás, e em especial a análise de
Sharpley (2003), que apontam para o facto de ao TR não poder vir a ser atribuído um efeito de
substituição. Obviamente que não se defende a desvalorização e descaracterização do património
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natural e folklorisation da cultura, mas antes a aplicação de todas as medidas que permitam a
sustentabilidade dos territórios (Johnson, 2001; Seally, 2003). O que se constata é a ausência de
alternativas ao MT, no que se refere ao efeito escala.
Tal como referido no inicio, procurou-se abarcar esta temática de uma perspectiva introdutória. Não
faltam motivos de interesse e áreas de análise complementar do tema, a serem exploradas no futuro. A
falta de informação precisa que nos permita distinguir os factores condicionantes da procura nos 2
casos (MS vs TR), constitui um desses temas de investigação adicional, dado que parece que as 2
áreas de interesse se intersectam (Patterson et al, 2004). Importa também analisar de uma forma mais
precisa o ponto óptimo relativa a estratégias alternativas que enfatizem num extremo a conservação
ambiental e noutro o desenvolvimento socioeconómico baseado no acréscimo de turistas.
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Satisfação e fidelização dos visitantes da Região Centro de Portugal:
análise comparativa de acordo com o país de origem
Celeste Eusébio (celeste.eusebio@ua.pt)
Universidade de Aveiro

Resumo

Pretende-se com este estudo avaliar o nível de satisfação dos visitantes que procuram a Região Centro
de Portugal como destino turístico. Associado a este objectivo, pretende-se, igualmente, analisar se
existem diferenças estatisticamente significativas na satisfação dos visitantes de acordo o seu país de
residência e avaliar o efeito da satisfação na fidelização ao destino. A concretização destes objectivos
permitirá obter informação fundamental para a definição de políticas e de estratégias de
desenvolvimento turístico dos destinos, incluindo estratégias de marketing.
Para dar resposta aos objectivos deste estudo utilizaram-se os resultados de um inquérito por
questionário, aplicado aos visitantes da Região Centro no ano de 2003, através de um processo de
amostragem multi-etapas, tendo sido obtidas 2 876 respostas válidas.
Os resultados obtidos revelam que os visitantes que no ano de 2003 visitaram a Região Centro ficaram
satisfeitos com a sua visita. No entanto, existem diferenças estatisticamente significativas no nível
global de satisfação de acordo com a sua origem (país de residência). A análise do coeficiente de
correlação entre o nível global de satisfação dos visitantes e a fidelização ao destino revelou a
existência de uma associação positiva estatisticamente significativa.
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1. INTRODUÇÃO
O sucesso dos destinos turísticos e das estratégias de desenvolvimento e de marketing propostas para
esses destinos dependem de uma correcta análise da satisfação dos visitantes e das implicações
dessa satisfação na repetição da visita e na recomendação do destino ao grupo de familiares e amigos.
A revisão da literatura realizada evidência a existência de um número considerável de estudos no
domínio da satisfação e também da fidelização, no entanto pouco estudos avaliam as diferenças
existentes em termos de mercados na relação manifestada entre a satisfação e fidelização aos
destinos. Apesar deste tipo de análise permitir uma melhor definição e implementação das estratégias
de marketing, proporcionando uma captação dos mercados certos, no tempo certo e com os métodos
adequados.
Este estudo oferece uma abordagem integrada que permite avaliar as relações existentes entre a
avaliação que os visitantes fazem dos atributos de um determinado destino e a satisfação global obtida.
Além disso, é também avaliada a relação existente entre a satisfação global e a avaliação dos atributos
na fidelização a esse destino.
No sentido de fornecer um quadro conceptual do modelo proposto é feita uma revisão da literatura
sobre as temáticas da satisfação e dos factores que influenciam essa satisfação, bem como da
fidelização aos destinos turísticos. A avaliação das relações existentes entre origem dos visitantes,
satisfação e fidelização ao destino será concretizada recorrendo aos resultados de um questionário
aplicado aos visitantes da Região Centro, durante o ano de 2003. Com base nestes resultados as
hipóteses que norteiam esta investigação serão testadas, recorrendo a análises bivariadas. As
hipóteses a testar neste artigo, representadas na Figura 1, são as seguintes:
Hipótese 1: Os diferentes mercados que procuram um destino avaliam de forma diferente os
atributos que fazem parte desse destino;
Hipótese 2: A satisfação global dos visitantes é influenciada pela avaliação individual dos
atributos;
Hipótese 3 – Os mercados que visitam um destino apresentam diferentes níveis de satisfação
global;
Hipótese 4 – A satisfação global e a avaliação dos atributos influenciam a fidelização dos
visitantes aos destinos e a recomendação deste mesmo destino a familiares e amigos;
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Hipótese 5 – A relação existente entre a avaliação dos atributos, a satisfação global e a
fidelização dos visitantes aos destinos e a sua recomendação a familiares e amigos depende do
mercado que está a ser objecto de análise.

H1

Avaliação
dos atributos
do destino
H5

País de origem
dos
visitantes

H3

Repetição
da visita

H4

Fidelização
ao destino
H2

Satisfação
global
com o
destino

H4

Recomendação
a familiares
e amigos

Figura 1 – Modelo conceptual proposto sobre a influência da satisfação na fidelização ao
destino turístico

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Satisfação em turismo
A satisfação dos visitantes é importante para o sucesso das estratégias de marketing dos destinos
turísticos e para o desenvolvimento económico desses mesmos destinos, uma vez que influencia a
escolha dos destinos, o valor do consumo dos produtos turísticos, a decisão de voltar e a
recomendação do destino a familiares e amigos.
O conceito de satisfação tem tido aplicabilidade na área do turismo tanto no que concerne à satisfação
dos visitantes face a um determinado produto específico do turismo (exemplos: alojamento,
restauração, transportes, agências de viagens e operadores turísticos), como em relação a um produto
turístico compósito (um destino). Vários são os estudos realizados para avaliar a satisfação dos
consumidores de produtos turísticos específicos, como por exemplo o estudo realizado por Millán e
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Esteban (2004) para avaliar a satisfação dos visitantes em relação aos serviços fornecidos pelas
Agências de Viagens e o realizado por Gu e Ryan (2007) para avaliar a satisfação dos serviços
fornecidos pela hotelaria. Também existem vários estudos publicados que avaliam a satisfação dos
visitantes de determinados destinos, são exemplos destes estudos os realizados por Gallarza e Saura
(2006); Yu e Goulden (2006), Chi e Qu (2008), Hui et al (2007), Yoon e Uysal (2005) e Baker e
Crompton (2000).
Apesar da relevância do conceito de satisfação em turismo e de ser já um dos conceitos que ocupa um
lugar de destaque na investigação em marketing do turismo, por vezes, não existe consistência nas
definições e nas abordagens utilizadas para a sua quantificação (Kosak, 2001; Baker e Crompton,
2000).
Das diferentes abordagens que têm sido adoptadas para definir satisfação destaca-se a abordagem
cognitiva. Segundo esta abordagem, a satisfação dos visitantes é vista como um processo cognitivo
(Kosak, 2001). Para Spreng et al (1996) a satisfação global de um visitante poderá ser definida como
“um estado efectivo que resulta de uma reacção emocional a um produto ou serviço” (Baker e
Crompton, 2000). Por sua vez, Klaus (1985) define satisfação como “uma avaliação subjectiva dos
consumidores de uma experiência de consumo baseada em algumas relações entre as percepções
dos atributos e a avaliação da performance desses atributos” (Kosak, 2001). Muitas outras definições
de satisfação poderiam ser utilizadas para clarificar este conceito, no entanto, poder-se-á afirmar que
independentemente da definição apresentada existe entre elas um factor comum, tal como é sugerido
por Kosak (2001), de que a satisfação consiste numa opinião formada a partir do consumo do produto.
Millán e Esteban (2004) salientam ainda que todas as definições de satisfação colocam o enfoque no
facto da satisfação ser o resultado de um processo psicológico, do qual fazem parte um conjunto de
variáveis e de mecanismos de interacção dessas mesmas variáveis, sendo a satisfação o estado final
do processo.
Devido ao âmbito do conceito de satisfação, por vezes, existem algumas confusões entre este conceito
e o de qualidade. Em relação a esta situação vários são os autores a argumentar que apesar de existir
uma relação entre estes dois conceitos eles são diferentes. Baker e Crompton (2000) defendem que a
qualidade é um atributo do produto, podendo de certa forma ser controlada pelo fornecedor, enquanto
que a satisfação se refere a um estado emocional do visitante. A avaliação da qualidade dos produtos
consumidos no destino poderá ser um atributo que influencia a satisfação global dos visitantes. Por sua
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vez, a satisfaço global dos visitantes tem como antecedentes a satisfação dos visitantes em termos de
atributos do destino. Obviamente que a satisfação global não depende apenas da satisfação obtida em
termos de atributos, existem outras variáveis que influenciam essa satisfação, como por exemplo as
experiências passadas (Baker e Crompton, 2000).
A avaliação da satisfação dos visitantes face aos destinos visitados poderá ser concretizada recorrendo
a vários indicadores. De acordo com os estudos que têm sido publicados sobre esta temática, observase que a obtenção desses indicadores tem sido concretizada recorrendo a várias teorias. Segundo
Yoon e Uysal (2005), a teoria que avalia a relação entre expectativas e confirmação dessas
expectativas, a teoria da equidade, a teoria das normas e a teoria da performance percebida são de
todas as teorias possíveis para avaliar a satisfação dos consumidores as que têm sido mais utilizadas.
A teoria que avalia a satisfação através da confirmação ou não das expectativas é uma das mais
utilizadas na avaliação da satisfação dos visitantes face aos destinos (Yoon e Uysal, 2005, Baker e
Crompton, 2000). Segundo esta teoria a avaliação da satisfação do visitante consiste na análise da
discrepância existente entre as expectativas formuladas pelo visitante face a um determinado destino e
a avaliação da performance desse destino. Se a performance do destino for igual às expectativas, não
existe desvio e o visitante ficará satisfeito com o destino. No entanto, na maioria dos casos esta
hipótese não passa de uma hipótese teórica, ocorrendo desvios entre as expectativas e a avaliação da
performance do destino visitado. Quando as expectativas não são confirmadas, ocorre um desvio
negativo o que dá origem a insatisfação, fazendo com que os visitantes procurem destinos alternativos
na próxima viagem. Por sua vez, se a performance do produto ultrapassar as expectativas ocorre um
desvio positivo, originando satisfação. Segundo Yoon e Uysal (2005), esta abordagem não é mais do
que a comparação entre a imagem que o visitante tinha do destino e o que ele efectivamente
encontrou, sentiu e observou nesse mesmo destino.
Vários estudos têm demonstrado uma grande utilização da teoria da confirmação ou não das
expectativas (Millán e Esteban, 2004, Petrick e Backman, 2002; Skogland e Signow, 2004). No entanto,
alguns autores têm questionado a sua aplicabilidade, principalmente quando se trata da primeira
compra ou de compras esporádicas. Segundo Millám e Esteban (2004), existem vários problemas que
podem ocorrer na utilização desta teoria para avaliar a satisfação em turismo, nomeadamente o
inquirido quando é questionado sobre as suas expectativas e as percepções face ao produto poderá ter
dificuldades em fazer essa separação e ocorrerem influências mútuas. Alguns autores têm utilizado
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algumas estratégias para ultrapassar as limitações enunciadas, como por exemplo, inquirir o visitante
sobre as diferenças obtidas entre as expectativas e as percepções. Esta estratégia também apresenta
vantagens em termos de recolha de dados, tornando-se mais simples, uma vez que o inquirido apenas
necessita de responder a uma escala.
A teoria da equidade, exemplificada por Oliver e Swan (1989), segundo Yoon e Uysal (2005), avalia a
satisfação dos consumidores através da relação entre os custos suportados pelo consumidor para
consumir esse produto e os benefícios retirados desse consumo. A aplicação desta teoria na avaliação
da satisfação dos visitantes de um destino sugere que se os benefícios obtidos pelos visitantes forem
superiores aos custos (exemplos: monetários, temporais e sociais), o visitante ficará satisfeito. Por sua
vez, se os benefícios obtidos forem inferior aos custos, o visitante ficará insatisfeito.
A aplicação da teoria das normas para avaliar a satisfação em turismo sugere que as normas servem
como pontos de referência para se formularem determinadas opiniões sobre os produtos. Segundo
esta teoria, a insatisfação ocorre quando o produto consumido não proporciona a confirmação dessas
normas. Segundo Yoon e Uysal, (2005), vários autores têm utilizado variantes desta teoria para avaliar
a satisfação em turismo, substituindo o conceito de normas por “standards ideais”. Por exemplo,
Francken e Raaij (1981) avaliaram a hipótese de que a satisfação obtida pelo consumo de produtos de
lazer é determinada pela diferença existente entre o que é percebido pelo visitante e as suas
experiências actuais e desejadas, bem como das barreiras (tanto internas como externas) que o
impedem de atingir a experiência desejada. Esta teoria utiliza de certa forma alguns standards para
comparação. Os consumidores comparam um produto com outros produtos. No caso dos destinos os
consumidores comparam um destino com outros destinos.
A teoria que avalia a satisfação dos consumidores com base apenas na performance do produto que
está a ser consumido tem sido largamente utilizada na avaliação da satisfação em turismo (Yoon e
Uysal, 2005). Segundo esta teoria a avaliação da satisfação ou insatisfação dos visitantes em relação a
um determinado destino é apenas função da performance do destino que está a ser visitado.
Independentemente do método utilizado para avaliar a satisfação dos visitantes face a um determinado
destino é fundamental perceber os factores que influenciam esta variável. Apesar deste conceito ser
muito debatido na literatura de comportamento do consumidor, tanto em termos gerais como em
relação ao turismo, segundo Rojas e Camarero, 2008) ainda não existe consenso relativamente às
variáveis que influenciam a satisfação em turismo. Nos diferentes estudos que têm sido realizados
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sobre esta temática, são vários os exemplos dos que analisam a relação entre qualidade e satisfação
(exemplos: Baker e Crompton, 2000; Petrick et al, 2001; González et al, 2007). Existem, também já
alguns estudos que avaliam a influência dos benefícios procurados na satisfação (exemplo: Jang e
Feng, 2007), outros o valor percebido (Gallarza e Saura, 2006), outros a imagem do destino (Chi e Qu,
2008), outros as motivações (Yoon e Uysal, 2005; Jang e Feng, 2007), outros a experiência obtida com
outras viagens realizadas no passado (Chen e Cursoy, 2001; Kosak, 2001, Rojas e Camarero, 2008).
Poucos estudos analisam a relação existente entre a origem dos visitantes e o nível de satisfação
obtido (Hiu et al, 2007; Yu e Goulden (2006). Os visitantes provenientes de diferentes países
valorizarão de forma diferente os vários atributos de um destino, como por exemplo atributos como a
segurança, higiene, entretenimento e aparência dos empregados (Yu e Goulden, 2006). Assim, as
diferenças entre o desejado e o fornecido darão origem a diferentes níveis de satisfação. Com base
neste pressuposto Yu e Goulden (2006) avaliaram a influencia das diferenças culturais na satisfação
dos visitantes em relação ao destino Mongólia, tendo observado diferenças estatisticamente
significativas na satisfação dos visitantes provenientes de diferentes países. Os resultados obtidos da
análise da satisfação dos visitantes de acordo com a sua origem têm implicações interessantes tanto
para os agentes públicos como privados com responsabilidade no desenvolvimento dos destinos
turísticos, permitindo uma reestruturação da oferta e o desenvolvimento de estratégias de marketing
mais adequadas. Foi com base na relevância deste tipo de análise na definição de estratégias de
desenvolvimento dos destinos turísticos e no facto de ainda ser uma área de investigação pouco
explorada na literatura do comportamento do consumidor em turismo, que se optou, neste estudo, por
analisar as diferenças existentes em termos de avaliação dos atributos do destino e de satisfação
global dos visitantes de acordo com o seu país de origem. Por sua vez, a satisfação terá implicações
ao nível da fidelização dos destinos, como se pode constatar na revisão da literatura descrita na
secção seguinte.

2.2. Fidelização em turismo
A satisfação com a viagem é normalmente utilizada como indicador para avaliar as experiências
obtidas com essa viagem. Experiências positivas poderão originar uma repetição da visita e uma
possível recomendação a familiares e amigos, tendo desta forma implicações no número de visitantes
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de um determinado destino (Yoon and Uysal, 2005; Baker e Crompton, 2000; Jang e Feng, 2007;
Gallarza e Saura, 2006, Chi e Qu, 2008; Hui et al, 2007). Vários estudos têm demonstrado que as
recomendações de familiares e amigos são uma das principais fontes de informação utilizadas pelos
visitantes quando estão a planear a sua visita (Eusébio, 2006; Eusébio et al, 2008).
Apesar da relevância do conceito de fidelização, a sua aplicação em turismo tem sido limitada, embora
seja uma das componentes essências de qualquer estratégia para melhorar a competitividade dos
destinos turísticos (Yoon e Uysal, 2005). No entanto, nas últimas décadas têm-se assistido à realização
de alguns estudos neste domínio, tanto em termos de produtos específicos (exemplos: alojamento,
restauração, actividades recreativas) como em termos de destinos turísticos (produto turístico total).
Os estudos que têm sido realizados para avaliar a fidelização em turismo utilizam frequentemente uma
das seguintes abordagens: (i) comportamental, (ii) atitudinal e (ii) compósita.
As abordagens comportamentais relacionam a fidelização dos consumidores a um determinado produto
e avaliam a probabilidade de esse produto ser consumido. Em turismo, esta têm sido uma das
abordagens mais utilizadas para avaliar a fidelização, utilizando-se a repetição da visita ou a
probabilidade para voltar a visitar o destino como indicadores para avaliar o comportamento dos
visitantes em termos de fidelização a esse destino (Chen e Cursy, 2001, Jang e Feng, 2007).
As abordagens que avaliam a fidelização dos visitantes em termos de atitude utilizam frequentemente
como indicador a probabilidade de o visitante recomendar o destino ao seu grupo de familiares e
amigos.
Não existindo um consenso na literatura de comportamento do consumidor em turismo sobre a melhor
abordagem para avaliar a fidelização dos visitantes aos destinos, se a abordagem comportamental ou
a atitudinal, várias investigações nesta área optam por utilizar as duas abordagens, dando assim
origem a uma nova abordagem, a abordagem compósita.
As abordagens compósitas avaliam a fidelização tanto em termos de repetição da visita ao destino que
está a ser objecto de análise por parte do visitante como também à probabilidade desse mesmo
visitante recomendar esse destino aos seus familiares e amigos, contribuindo positivamente para que
novos visitantes procurem esse destino. Vários estudos têm utilizado esta abordagem (Yoon e Uysal,
2005, Gallarza e Saura, 2006)
No estudo realizado por Baker e Crompton (2000) a fidelização ao destino foi avaliada utilizando dois
tipos de indicadores, os comportamentais e os de atitude. Para estes autores os indicadores
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comportamentais consistem na repetição da visita. Quando este indicador é utilizado isoladamente
poderá ser inadequado como medida de fidelização ao destino. Neste sentido, é crucial também
incorporar indicadores que avaliem a fidelização aos destinos em termos de atitude. Pelo facto de se
corroborar a opinião apresentada por Baker e Crompton (2000) sobre a melhor abordagem para avaliar
a fidelização utiliza-se neste estudo também uma abordagem compósita que inclui um indicador que
avalia a fidelização em termos de comportamento (probabilidade de voltar a visitar o destino) e um
indicador que avalia a fidelização em termos de atitude (probabilidade de recomendar o destino ao seu
grupo de familiares e amigos).
O recurso a abordagens compósitas é particularmente útil em turismo, onde por vezes a procura da
novidade é indicada como uma das principais motivações dos visitantes (Poon, 1993). Neste contexto,
a probabilidade de voltar a visitar o destino poderá ser baixa, mas a recomendação ao seu grupo de
familiares e amigos elevada, o que beneficiária o destino em análise. Esta reflexão é particularmente
relevante quando estamos a analisar mercados que fazem parte do turismo internacional, onde a
procura da novidade, o enriquecimento cultural e a aprendizagem são motivações muito importantes.
Esta opinião é corroborada por outros autores, como por exemplo Chi e Qu (2008), que afirmam que
apesar de um visitante poder estar satisfeito com a visita que realizou afirma não voltar a visitar esse
destino, embora o recomende aos seus familiares e amigos. Este comportamento é explicado devido à
existência de diferentes segmentos de visitantes que procuram um determinado destino. Tendo como
base os segmentos de visitantes propostos por Plog (1994), o segmento dos “alocêntricos”, são os
visitantes que procuram mais a novidade e destinos únicos no mundo, logo tenderão a ser os que
apresentam menos fidelização ao destino. A novidade tem sido referida como uma das principais
motivações para o turismo internacional, nomeadamente no que respeita a novos destinos (Chi e Qu,
2008).
Neste contexto, é também importante avaliar os factores que influenciam de forma positiva e de forma
negativa a fidelização dos visitantes aos destinos, tanto em termos de repetição da visita como da
recomendação de familiares e amigos. A revisão da literatura sobre a fidelização em turismo sugere
que as motivações, a familiariedade com o destino, o perfil sócio-demográfico dos visitantes e a
satisfação são potenciais determinantes tanto da repetição da visita como da recomendação do destino
(Chen e Gursoy, 2001; Skogland e Siguaw, 2004; Lee e Cunningham, 2001). A influência da satisfação
na fidelização tem sido tema de análise de vários estudos publicados, tendo-se observado uma relação
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positiva entre a satisfação e a intenção de voltar a visitar um determinado destino e de o recomendar
aos seus familiares e amigos (Baker e Crompton, 2000; Yoon e Uysal, 2005; Jang e Feng, 2007;
Gallarza e Saura, 2006; Chi e Qu, 2008; Hui et al, 2007)
A relação existente entre satisfação e fidelização permite concluir que os benefícios que os destinos
turísticos podem obter de visitantes satisfeitos e consequentemente fiéis podem ser significativos, tanto
em termos económicos como no domínio do marketing. Vários estudos sugerem que clientes satisfeitos
são menos sensíveis aos preços e também que apresentam despesas mais elevados no destino
(Eusébio, 2006). Por sua vez, tal como é referido por Kotler (1997) é cinco vezes mais caro atrair um
novo consumidor do que fidelizá-lo. Por sua vez, a relevância das recomendações dos visitantes a
familiares e amigos também é considerada uma das estratégias promocionais mais eficientes e de
baixos custos, contribuindo para um aumento do número de visitantes que no futuro irão procurar esse
destino turístico. Consciente destas vantagens, testa-se neste estudo um modelo teórico que permite
avaliar a relação existente entre a satisfação e a fidelização ao destino Região Centro para diferentes
mercados de visitantes, tanto domésticos como internacionais.

3. METODOLOGIA
Os dados utilizados neste estudo foram recolhidos através de um inquérito por questionário, com
recurso ao método de administração directa, durante o ano de 2003, tendo-se obtido 2 876
questionários completamente preenchidos.
O questionário foi administrado a uma amostra de visitantes da Região Centro de Portugal. A amostra
dos inquiridos foi seleccionada através de um processo de amostragem por cluster multi-etapas. Para a
aplicação desta técnica de amostragem categorizou-se a população do estudo em grupos de acordo
com a sua proximidade física. Cada cluster é considerado uma representação em miniatura do total da
população do estudo. Após se terem identificado os diferentes clusters de visitantes foram
seleccionados de forma aleatória os que iriam fazer parte da amostra. Por sua vez, em cada cluster,
procedeu-se, igualmente a uma selecção aleatória dos visitantes que iriam ser objecto de inquirição.
O questionário aplicado aos visitantes incluía questões relacionadas com o perfil do visitante, o
comportamento de viagem, a avaliação dessa viagem e as intenções de comportamento futuro.
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A avaliação da satisfação dos visitantes concretizou-se através da avaliação de um conjunto de
atributos do destino, recorrendo a uma escala de diferencial semântico (1 = “muito má” e 5 = “muito
boa”) onde é avaliada a performance dos seguintes atributos: sinalização, trânsito, qualidade das infraestruturas rodoviárias, atracções naturais, atracções histórico-culturais, animação nocturna,
hospitalidade dos residentes, informação turística, segurança, qualidade do alojamento, preço do
alojamento, qualidade da alimentação e bebidas, preço da alimentação e bebidas, qualidade dos
transportes, preço dos transportes, qualidade das actividades recreativas, culturais e desportivas, preço
das actividades recreativas, culturais e desportivas e clima. Estes atributos foram seleccionados com
base na revisão da literatura e da caracterização da Região Centro como destino turístico (Eusébio,
2006).
Recorreu-se a uma escala de diferencial semântico para avaliar a satisfação global dos visitantes, com
uma escala a variar entre 1 e 5, onde 1 representa “muito insatisfeito” e 5 “muito satisfeito”. Por sua
vez, a fidelização ao destino foi avaliada través de duas escalas de diferencial semântico que variavam
entre 1 e 5, onde o 1 significava “muito improvável” e o 5 “muito provável”, em termos de repetição da
visita e de recomendação do destino ao grupo de familiares e amigos.
Os visitantes que procuraram a Região Centro no ano de 2003 foram categorizados em 12 grupos, de
acordo com o país de origem (Portugal, Bélgica, Itália, Alemanha, Inglaterra, Outros Países da Europa,
América do Sul – Brasil -, América do Norte – E.U.A e Canadá – e outros países).
Para avaliar as diferenças existentes no nível de satisfação dos visitantes de acordo com a sua
nacionalidade utilizaram-se testes de comparação de médias entre vários grupos (ANOVA e KruskallWallis). Por sua vez, para avaliar a relação existente entre o grau de satisfação e a fidelização ao
destino utilizaram-se testes de associação - coeficientes de correlação.

4. APRRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização da amostra
A maioria dos inquiridos que no ano de 2003 procurou a Região Centro como destino turístico é
portuguesa (41,8% do total). Os principais mercados externos são o espanhol, com 14,4% do total dos
visitantes e o francês com 14,2%. A maioria dos visitantes é casada, com excepção do mercado
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italiano e alemão onde o grupo dos solteiros tem maior expressão e com formação superior (57% do
total dos visitantes é detentora de um curso superior). Apesar desta realidade, observa-se que os
visitantes externos apresentam habilitações literárias superiores aos visitantes portugueses. (Tabela 1).
Os visitantes mais jovens são os italianos, os belgas, os provenientes de outros países da Europa e de
outros países do Mundo, enquanto que são os visitantes originários da América do Norte e da América
do Sul os que apresentam uma idade média mais elevada. Esta característica, juntamente com o nível
de habilitações literárias e o tipo de profissão, influencia o rendimento dos visitantes. Existem grandes
diferenças em termos de rendimento entre os mercados que procuram a Região Centro como destino
turístico. Relativamente a esta característica, a liderança é ocupada pelos visitantes provenientes da
América do Norte, seguindo-se os visitantes provenientes da América do Sul, de outros países e da
Holanda. Por sua vez, são os visitantes portugueses que apresentam os níveis de rendimento mais
baixos, seguindo-se os espanhóis e os belgas. (Tabela 2).
Os visitantes da Região Centro também apresentam diferenças, tendo em atenção a sua origem, no
que concerne ao planeamento da visita, observando-se que cerca de três quartos dos visitantes
planeiam a sua visita, no entanto, são os visitantes espanhóis que realizam mais viagens não
planeadas a este destino, enquanto que quase a totalidade dos visitantes ingleses e americanos
(América do Sul e do Norte) planeiam a sua visita. Quanto maior é a distância maior tende a ser o
número de visitantes que planeiam a sua visita com um período de antecedência igual ou superior a
seis meses, resultado justificável pelo acréscimo verificado em termos de custos e de risco nas viagens
de longo curso, implicando uma preparação da viagem muito cuidada e a recolha de informação. Por
sua vez, a utilização de fontes de informação comerciais (agências de viagens, jornais, revistas, rádio,
TV, internet e catálogos) para obter informação relevante sobre a viagem à Região Centro, está
relacionada com o nível de familiariedade dos visitantes face ao destino, verificando-se que quanto
maior é o número de visitantes que estão a realizar a primeira visita ao destino maior é a utilização
destas fontes de informação, destacando-se a internet como sendo a fonte de informação comercial
mais utilizada. Por sua vez, os visitantes Portugueses apresentam um nível de familiariedade ao
destino considerável, uma vez que apenas 14% destes visitantes estão a visitar a Região pela primeira
vez levando à utilização, principalmente, de fontes de informação não comerciais (recomendação de
familiares e amigos e experiência). (Tabela 3).
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A Região Centro de Portugal, apesar de ocupar o lugar de destino principal para a maioria dos
visitantes portugueses (93%) e para os espanhóis (52%), não é para a maior parte dos visitantes
provenientes dos outros países em análise um destino principal, sendo para cerca de um quarto dos
visitantes americanos apenas um destino de passagem (Tabela 3).
A maioria dos visitantes não recorre a pacotes turísticos para visitar a Região Centro, observando-se,
contudo, uma maior utilização de viagens organizadas por parte dos espanhóis e dos brasileiros
(Tabela 3).
A sazonalidade na Região Centro é significativa, com cerca de 50% dos visitantes a procurar a Região
na época alta (Julho, Agosto e Setembro). No entanto, esta sazonalidade é muito mais intensa nos
mercados externos do que no mercado interno (portugueses). Dos mercados externos, são os
americanos (América do Sul e América do Norte) os que apresentam menor concentração da visita na
época baixa, visitando a Região em estudo principalmente na época intermédia (Abril, Maio, Junho e
Outubro), enquanto que mais de dois terços dos visitantes franceses, belgas, italianos, alemães e
ingleses visitam a Região na época alta (Tabela 3).
O tipo de destinos turísticos mais visitado na Região Centro é os centros urbanos, ao captarem mais de
metade dos visitantes desta Região, destacando-se Coimbra como o principal destino turístico
(Eusébio, 2006). Por sua vez, cerca de dois terços dos visitantes estrangeiros procuram na Região os
centros urbanos, havendo uma frequência relativamente baixa dos destinos turísticos de sol e praia
(costa) e de destinos de turismo rural e de natureza (outros), No entanto, cerca de metade dos
portugueses procuram na região destinos rurais e de natureza (Tabela 3).
O principal motivo da visita à Região centro é lazer/férias. A visita a familiares e amigos é o segundo
principal motivo da visita à Região de todos os mercados externos, com excepção dos espanhóis e dos
brasileiros. Para estes dois mercados esse lugar é ocupado pelos negócios (Tabela 4).
O automóvel é o principal meio de transporte utilizado pelos visitantes que visitaram a Região Centro
em 2003. No entanto, observa-se um aumento da utilização do Avião com a distância: Nos mercados
italiano, alemão, inglês e americano (América do sul e do Norte) o avião é principal meio de transporte
utilizado (Tabela 4).
A hotelaria tradicional é a modalidade de alojamento turístico mais utilizada pelos visitantes. Salientase, contudo o elevado nível de utilização de parques de campismo por parte dos mercados francês,
holandês, belga e alemão (Tabela 5).
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Visitar monumentos, visitar centros históricos e museus e fazer compras são as actividades turísticas
mais praticadas pelos visitantes da Região Centro. No entanto, observam-se diferenças nos níveis de
participação nas actividades turísticas de acordo com o mercado de origem, salienta-se por exemplo
mais visitas a áreas protegidas por parte dos mercados holandês, belga e alemão do e uma maior
procura das praias por parte de alguns mercados externos, como por exemplo o alemão e o inglês
(Tabela 4).
Os padrões de consumo dos visitantes e a sua duração da estada também diferem de acordo com o
país de origem. Enquanto que um visitante português permanece na Região cerca de 4 dias, um
visitante brasileiro permanece 13 dias. De todos os mercados externos que visitam a Região Centro
são os espanhóis os que apresentam uma duração da estada mais baixa. As despesas realizadas nas
viagens são determinantes no valor dos benefícios económicos que a Região Centro obtém do turismo.
Os visitantes estrangeiros apresentam uma despesa diária per-capita superior à dos portugueses,
destacando-se os visitantes provenientes da América do Norte como os que apresentam a despesa
mais elevada, enquanto que os franceses são de todos os mercados externos os que apresentam a
despesa diária mais baixa (Tabela 5)
Outras diferenças em termos de comportamento de viagem, de acordo com o país de origem dos
visitantes, poderão ser observadas nas tabelas 3, 4 e 5. As reflexões enunciadas pretendem apenas
evidenciar alguns dos aspectos que comprovam claramente que os mercados que procuram um
destino são heterogéneos em termos de perfil sócio-demográfico e económico e de comportamento de
viagem. Por sua vez, estas diferentes irão contribuir para que a avaliação que realizam do destino
Região Centro, a satisfação que obtém com a visita a este destino e a sua fidelização variem de
mercado para mercado, como se poderá observar na secção seguinte.
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TABELA 1 - Perfil sócio-demográfico dos mercados de visitantes da RCP (frequências relativas)

Perfil
Sócio-demográfico

Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha Inglaterra

(N = 2877, (N = 1203, (N = 414, (N = 409, (N = 121, (N = 105, (N = 135, (N = 133,
100%)
41,8%)
14,4%)
14,2%)
4,2%)
3,6%)
4,7%)
4,6%)
Percentagens

(N = 60,
2,1%)

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

Estado civil
Solteiro
Casado e união de facto
Viúvo
Divorciado

39
55
2
4

33
59
3
5

43
52
1
4

36
61
0
3

31
66
1
2

45
53
1
1

62
34
0
4

58
38
1
3

45
43
2
10

56
41
0
3

34
57
12
7

24
68
5
3

68
32
0
0

Habilitações literárias
Ensino básico
Ensino secundário
Ensino superior

19
24
57

29
31
40

4
11
85

14
20
66

8
26
66

3
22
75

8
37
55

31
11
58

9
25
66

11
27
62

11
9
80

3
21
76

7
14
79

Situação perante o emprego
Empregado
Estudante
Reformado
Outra

68
12
9
11

66
9
12
13

81
8
5
6

72
11
9
8

68
13
9
10

69
18
5
8

62
23
4
11

57
28
9
6

61
12
12
15

63
28
5
4

74
5
7
14

66
10
19
5

50
25
7
18

Profissão
Quadros superiores
Profissionais intelectuais
Técnicos
Administrativos e vendedores
Outra

9
45
15
20
11

4
33
17
29
17

5
64
12
14
5

13
44
17
19
7

19
52
10
11
8

19
47
22
12
0

12
58
12
15
3

16
58
11
11
4

12
44
15
21
8

13
54
11
14
8

4
77
11
8
0

17
61
6
12
4

17
58
17
8
0

TABELA 2 - Perfil sócio-demográfico dos mercados de visitantes da RCP (médias)
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Perfil
Sócio-demográfico

Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha Inglaterra

(N = 2877, (N = 1203, (N = 414, (N = 409, (N = 121, (N = 105, (N = 135, (N = 133,
100%)
41,8%)
14,4%)
14,2%)
4,2%)
3,6%)
4,7%)
4,6%)
Idade (média)
Rendimento anual líquido
per-capita (média)

(N = 60,
2,1%)

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

39

40

37

39

40

35

35

37

40

35

43

44

32

1244

832

1347

1424

1707

1384

1423

1583

1951

1543

1882

3228

1821

TABELA 3 – Comportamento de viagem dos mercados de visitantes da RCP – planeamento e tipo de visita - (frequências relativas)
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Comportamento de
Viagem

Viagem planeada

Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha Inglaterra

(N = 2877, (N = 1203, (N = 414, (N = 409, (N = 121, (N = 105, (N = 135, (N = 133, (N = 60,
100%)
41,8%)
14,4%)
14,2%)
4,2%)
3,6%)
4,7%)
4,6%)
2,1%)
Percentagens
74
75
58
63
88
83
72
83
95

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

83

95

90

79

Tempo de planeamento
Nenhum
Menos de 1 mês
De 1 a 6 meses
Mais de 6 meses

26
29
29
16

25
41
21
14

41
27
22
10

37
15
25
23

12
22
52
13

19
19
36
26

25
22
32
21

21
12
50
17

5
22
55
18

16
20
45
19

5
11
55
30

10
11
59
21

25
25
32
18

Importância da RC na viagem
Principal
Importante não o principal
Passagem

60
29
11

93
4
3

52
36
12

35
42
23

29
53
18

31
56
12

17
68
15

35
50
15

30
50
20

33
53
14

30
45
25

29
51
21

18
71
11

Fontes de informação utilizadas
Agências de viagens
Jornais/revistas/rádio/TV
Internet
Catálogos
Guias
Recomendações
Experiência

12
19
24
7
7
37
39

3
7
8
5
1
31
57

14
14
27
11
7
34
27

10
17
24
3
24
48
33

27
56
51
8
3
38
21

28
37
54
13
12
49
22

23
24
39
6
15
48
17

25
21
40
17
9
29
37

18
42
50
15
2
30
22

17
40
49
14
4
49
23

36
27
30
11
5
36
23

32
54
52
8
10
38
21

7
54
54
9
7
32
7

Época do ano da visita
Época baixa
Época intermédia
Época alta

20
28
52

35
27
38

16
30
53

3
25
72

2
34
64

3
17
80

10
20
70

7
20
73

17
38
45

4
28
68

14
52
34

24
43
33

14
36
50

Região visitada
Costa
Centros urbanos
outra

16
53
31

24
26
50

8
74
18

11
68
21

8
68
24

10
61
29

5
87
8

21
65
14

17
65
18

6
79
15

5
84
11

3
78
19

7
75
18

Viagem organizada

10

6

20

8

15

10

14

17

7

12

23

13

7

Primeira visita

48

14

64

67

81

80

93

67

78

78

70

78

93
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TABELA 4 – Comportamento de viagem dos mercados de visitantes da RCP – motivações, serviços utilizados e actividades praticadas - (frequências relativas)
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Comportamento de
Viagem

Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha Inglaterra

(N = 2877, (N = 1203, (N = 414, (N = 409, (N = 121, (N = 105, (N = 135, (N = 133,
100%)
41,8%)
14,4%)
14,2%)
4,2%)
3,6%)
4,7%)
4,6%)
Percentagens

(N = 60,
2,1%)

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

Motivos
Lazer / férias
Visita de familiares e amigos
Negócios
Outros

83
8
5
4

81
7
4
7

87
3
8
2

84
13
2
0

90
6
3
1

89
10
1
1

89
7
1
4

80
9
8
2

85
13
2
0

80
12
4
4

73
9
16
2

86
10
5
0

86
0
11
4

Transportes
Avião
Carro
Outro

25
76
21

1
84
16

7
87
14

24
82
15

53
61
29

55
65
30

73
51
27

70
56
35

73
55
48

62
54
37

95
64
23

78
63
38

68
18
71

Alojamento
Nenhum
Hotelaria tradicional
Campismo
Rural
Jovem
Paralelo
Familiar
Próprio

22
43
13
3
3
4
9
3

34
33
8
4
3
6
9
5

17
65
11
0
2
1
4
0

16
34
22
2
2
5
17
3

9
41
38
4
3
1
3
1

6
44
24
11
5
4
8
0

14
68
8
2
3
2
3
0

12
34
29
3
3
5
12
2

13
43
12
5
7
5
12
3

11
47
16
1
9
1
12
4

18
61
2
0
7
0
7
5

10
75
0
6
0
0
8
2

14
50
7
0
25
0
4
0

Actividades praticadas
Visitar museus
Visitar monumentos
Visitar centros históricos
Visitar aldeias históricas
Visitar áreas protegidas
Fazer praia
Participar em actividades culturais
Visitar infra-estruturas recreativas
Praticar actividades desportivas
Fazer compras
Fazer tratamentos de saúde
Participar em eventos religiosos
Participar em seminários, congressos e conferências
Participar em cursos de formação

49
71
54
29
25
36
16
11
14
40
5
3
3
1

37
52
37
37
27
19
12
12
15
41
8
3
2
1

52
84
65
16
24
44
8
5
5
32
2
2
5
2

56
85
63
29
16
52
18
8
16
46
2
5
1
1

55
81
69
31
31
46
27
7
26
38
1
0
0
1

60
84
73
46
27
43
28
6
24
37
2
3
1
0

70
90
77
22
36
43
26
16
6
20
5
4
2
2

54
80
74
15
41
69
29
17
17
45
1
2
5
3

72
82
63
27
20
59
33
18
27
53
2
7
0
0

56
85
57
19
19
14
24
15
16
43
2
4
1
0

73
86
70
7
7
29
21
7
7
32
2
7
9
5

63
84
68
22
19
36
27
8
0
56
2
3
3
0

71
89
57
14
14
36
32
14
11
46
4
7
7
0
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TABELA 5 – Comportamento de viagem dos mercados de visitantes da RCP – estadia média e padrões de consumo - (médias)

Comportamento de
Viagen

Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha Inglaterra

(N = 2877, (N = 1203, (N = 414, (N = 409, (N = 121, (N = 105, (N = 135, (N = 133,
100%)
41,8%)
14,4%)
14,2%)
4,2%)
3,6%)
4,7%)
4,6%)
Duração da estada (nº de dias - valor médio)
Despesas na viagem
Despesa total na viagem (valor médio em euros)
Despesa diária por visitante (valor médio em euros)
Em alojamento
Em restauração e bebidas
Em transportes
Em actividades RCD
Em compras
Em serviços não específicos

(N = 60,
2,1%)

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

6

4

5

7

6

6

8

9

6

8

13

8

5

615
61
17
20
9
3
8
1

437
49
12
16
7
2
7
1

801
80
24
28
12
4
9
1

701
51
13
18
8
3
7
1

662
67
21
24
12
3
7
2

833
74
22
23
13
3
10
2

533
72
24
21
13
4
8
2

736
64
17
20
10
4
10
2

760
79
23
21
14
5
15
1

642
68
20
21
12
4
8
2

705
77
29
23
9
4
10
1

1433
104
36
29
17
4
16
2

681
67
24
20
8
5
8
2
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5.2 Nível de satisfação e fidelização dos visitantes de acordo com o país de residência
Dos diferentes atributos da Região Centro (Tabela 6) são as atracções culturais e naturais e a
hospitalidade dos visitantes os que obtém uma melhor avaliação. Por sua vez, são os atributos
relacionados com as acessibilidades físicas (sinalização, trânsito e qualidade das infra-estruturas
viárias) e a animação os que obtém pior avaliação.
Observa-se, através da Tabela 6, que existem diferenças estatisticamente significativas na avaliação
que os visitantes fazem dos atributos da Região Centro de acordo com o país de origem, o que
comprova a Hipótese 1. Das várias diferenças que se podem observar salienta-se, por exemplo, que os
visitantes franceses, ingleses, brasileiros, americanos e canadianos avaliam de forma mais positiva a
qualidade da alimentação e bebidas. Por sua vez, os visitantes franceses e belgas são de todos os
mercados os que avaliam pior a sinalização.
Os visitantes que procuraram a Região Centro como destino turístico ficaram satisfeitos. No entanto, os
ingleses, os brasileiros, os americanos e os canadianos são os mercados mais satisfeitos com a
Região, enquanto que os belgas e os italianos são de todos mercados os menos satisfeitos (Tabela 6).
No que respeita à probabilidade de os visitantes repetirem a sua visita, observa-se, na Tabela 6, que
existe uma grande probabilidade de isso acontecer, o que se revela bastante benéfico para o
desenvolvimento turístico desta Região que, apesar de possuir importantes atracções turísticas
naturais e culturais, ainda apresenta um fraco dinamismo. São os visitantes portugueses que indicam a
maior probabilidade para voltar a visitar a Região Centro. Dos mercados externos, os que revelam
maior probabilidade é o mercado espanhol. Por sua vez, são os visitantes provenientes da América do
Norte que apresentam menor probabilidade. Este resultado é corroborado por outros estudos que
evidenciam claramente que quanto maior é a distância entre a Região de Origem dos visitantes e a
Região de Destino menor tenderá a ser a fidelização ao destino.
Apesar dos visitantes externos revelarem uma menor probabilidade para voltar a visitar a Região
Centro do que os visitantes portugueses, em termos de recomendação do destino são os visitantes
provenientes da América do Norte que apresentam maior probabilidade.
Tal com é sugerido na revisão da literatura, a avaliação que os visitantes fazem dos diferentes atributos
de um destino influencia o seu grau de satisfação. A hipótese 4 é comprovada através dos resultados
da tabela 7, constatando-se, também que a correlação existente entre a avaliação dos atributos e a
satisfação depende do mercado emissor que está a ser objecto de análise.
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TABELA 6 – Avaliação das diferenças existentes nos visitantes da Região Centro em termos de satisfação e de fidelização ao destino
(ANOVA e Kruskall-Wallis)

Total

Satisfação

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha Inglaterra

Outros
América América Outros ANOVA KruskallEuropa
do Sul do Norte Países
Wallis**
(N = 2877, (N = 1203, (N = 414, (N = 409, (N = 121, (N = 105, (N = 135, (N = 133, (N = 60, (N = 162, ( N = 44, ( N = 63, (N = 28,
F*
100%)
41,8%)
14,4%)
14,2%)
4,2%)
3,6%)
4,7%)
4,6%)
2,1%)
5,6%)
1,5%)
2,2%)
1,0%)

Avaliação dos atributos
Sinalização
Trânsito
Qualidade das infraestruturas viárias
Ambiente/atracções naturais

3,10
3,37
3,27
4,09

3,13
3,37
3,17
4,10

3,07
3,32
3,09
3,99

2,82
3,40
3,42
3,98

3,10
3,35
3,32
4,13

2,97
3,51
3,56
4,13

3,17
3,17
3,23
3,91

3,15
3,61
3,46
4,21

3,24
3,36
3,64
4,33

3,29
3,29
3,53
4,22

3,51
3,53
3,86
4,27

3,41
3,28
3,73
4,52

3,16
3,22
3,78
4,19

Atracções histórico culturais
Animação nocturna
Hospitalidade dos residentes
Informação turística
Segurança
Qualidade do alojamento
Preços do alojamento
Qualidade da alimentação e bebidas
Preço da alimentação e bebidas
Qualidade dos transportes
Preço dos transportes
Qualidade das actividades RCD
Preço das actividades RCD
Clima

4,12
3,39
4,22
3,64
3,85
3,85
3,63
3,98
3,73
3,51
3,56
3,66
3,49
3,93

3,97
3,31
4,10
3,41
3,78
3,87
3,48
3,99
3,48
3,44
3,37
3,57
3,33
3,80

4,07
3,48
4,36
3,82
3,96
3,80
3,67
3,96
3,73
3,31
3,34
3,63
3,44
3,92

4,21
3,40
4,31
3,75
3,81
3,83
3,65
4,04
3,92
3,45
3,48
3,71
3,60
4,09

4,25
3,10
4,29
3,81
3,95
3,81
3,74
3,96
4,10
3,63
3,92
3,66
3,69
4,04

4,28
3,63
4,29
3,94
3,98
4,01
3,83
3,83
4,06
3,82
3,81
3,69
3,60
4,35

4,22
3,21
4,14
3,70
3,74
3,66
3,62
3,76
3,83
3,30
3,27
3,60
3,46
3,59

4,38
3,56
4,28
3,67
3,90
3,81
3,62
3,85
4,00
3,71
4,17
3,71
3,61
4,09

4,19
3,35
4,22
3,76
3,45
3,94
3,85
4,06
4,09
3,70
3,84
3,86
3,84
4,12

4,30
3,63
4,34
3,73
3,65
3,80
3,61
4,06
3,85
3,62
3,81
3,82
3,65
4,05

4,50
4,00
4,46
3,87
3,31
4,27
3,74
4,34
3,48
3,73
3,47
4,08
3,31
4,19

4,30
3,86
4,26
3,92
4,00
4,35
4,13
4,24
3,98
4,30
3,77
4,00
4,00
4,27

4,38
3,08
4,43
4,09
3,67
3,74
4,04
3,96
4,04
4,00
3,55
3,78
3,67
4,05

Nível global de satisfação

4,08

4,06

4,05

4,12

3,97

4,13

3,97

4,10

4,25

4,05

4,31

4,38

4,11

55,29

Probabilidade de repetir a visita

4,10

4,54

4,11

3,88

3,42

3,45

3,48

3,73

3,77

3,64

3,70

3,32

3,71

640,76

Probabilidade de recomendar o destino

4,42

4,50

4,43

4,47

4,12

4,14

4,37

4,41

4,10

4,36

4,56

4,43

4,14

68,93
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53,09
1,78
118,97
64,55
8,77
23,72
73,06
106,71
56,74
40,75
5,57
39,13
209,05
40,30
81,41
1,89
41,19
117,21
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Nota: Apenas foi realizado o teste F quando eram cumpridos os pressupostos da normalidade e da homocedasticidade, quando estes pressupostos não se verificaram foi utilizado o teste não
paramétrico Kruskall-Wallis
Legenda: *apenas foram apresentados os valores do teste ANOVA com níveis de significância inferiores a 0,005; ** Valores do teste do Qui-quadrado com níveis de significância inferiores a
0,005; RCD – actividades recreativas, culturais e desportivas.
TABELA 7 – Avaliação da associação existente entre a avaliação dos atributos do destino e a satisfação global dos visitantes de acordo com o seu país de origem
(coeficiente de correlação de Spearman)
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Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha

Inglaterra

(N = 414,
14,4%)

(N = 409,
14,2%)

(N = 121,
4,2%)

(N = 105,
3,6%)

(N = 135,
4,7%)

(N = 133,
4,6%)

(N = 60,
2,1%)

Avaliação dos atributos
(N = 2877, (N = 1203,
100%)
41,8%)
Sinalização
Trânsito
Qualidade das infraestruturas viárias
Ambiente/atracções naturais
Atracções histórico culturais
Animação nocturna
Hospitalidade dos residentes
Informação turística
Segurança
Qualidade do alojamento
Preços do alojamento
Qualidade da alimentação e bebidas
Preço da alimentação e bebidas
Qualidade dos transportes
Preço dos transportes
Qualidade das actividades RCD
Preço das actividades RCD
Clima

0,116
0,143
0,158
0,298
0,279
0,172
0,259
0,189
0,170
0,212
0,165
0,256
0,184
0,144
0,199
0,282
0,228
0,190

0,093
0,169
0,126
0,280
0,286
0,253
0,133
0,206
0,244
0,179
0,243
0,213
0,187
0,247
0,277
0,229
0,168

0,145
0,181
0,154
0,304
0,334
0,247
0,287
0,261
0,265
0,164
0,199
0,314
0,224

0,176
0,183
0,417
0,393
0,209
0,238
0,240
0,125
0,240
0,174
0,226
0,147

0,205
0,277
0,293
0,256

0,364
0,247
0,238

0,202

0,252

0,209

0,489

0,355
0,246
0,368

0,534
0,322

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

0,162

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)
0,255

0,233

0,203

0,225
0,437

0,338
0,376

0,250

0,273
0,253

0,318
0,365
0,480
0,267
0,352
0,303

0,376

0,346
0,327

0,327
0,208
0,255

0,272

0,484

0,177

0,310
0,313

0,251

0,461
0,376

0,196
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0,258
0,270
0,218
0,237
0,389
0,308
0,351
0,218

0,423
0,386
0,391
0,574

0,581
0,439

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)
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5.3 Relação entre a satisfação dos visitantes e a fidelização ao destino
Os estudos que têm sido realizados sobre a relação existente entre a satisfação dos visitantes e a sua
fidelização aos destinos evidenciam uma relação positiva, estatisticamente significativa, como se pôde
observar na segunda secção deste artigo. Os resultados apresentados nas tabelas 8 e 9 para o destino
Região Centro também evidenciam este tipo de relação, o que comprova as hipóteses 4 e 5 formuladas
na Figura 1.
Os resultados apresentados na tabela 8 sugerem uma correlação positiva estatisticamente significativa
entre a satisfação global e a probabilidade de os visitantes voltarem a visitar o destino Região Centro.
Esta correlação é mais intensa para os visitantes provenientes da Inglaterra e de outros países do
Mundo, que não foram objecto de análise individualizada nesta investigação, e para os visitantes
provenientes da América do Norte. Por sua vez, as menores correlações obtidas são para os visitantes
portugueses, franceses e holandeses, não se tendo observado uma correlação estatisticamente
significativa no caso do mercado brasileiro. No entanto, para este mercado verificaram-se correlações
significativas estatisticamente significativas apenas entre a probabilidade de repetir a visita e a
avaliação do atributo clima.
No caso do mercado inglês, existem fortes correlações positivas entre a avaliação que os visitantes
fazem das atracções do destino (atracções naturais e animação nocturna) e a probabilidade de
voltarem a visitar a Região Centro. Por sua vez, o mercado que apresenta maiores despesas diárias
(mercado norte americano), evidencia correlações positivas, estatisticamente significativas entre os
atributos qualidade e preço da alimentação e bebidas e o clima e a probabilidade de voltarem a realizar
uma visita à Região Centro (Tabela 8).
Tal como é sugerido na literatura que avalia a relação entre satisfação e fidelização em turismo, apesar
de os visitantes ficarem satisfeitos com o destino que estão a visitar poderão não repetir a visita a esse
destino, principalmente no caso do mercado internacional, onde a novidade e a procura de novas
experiências são motivações muito importantes. Esta constatação evidencia a importância em avaliar a
fidelização a um produto, não apenas em termos de repetição da compra mas também no que
concerne à recomendação desse produto, originando que outros visitantes passem a consumir esse
produto turístico. Os resultados apresentados na tabela 9 comprovam estas hipóteses, ao
evidenciarem coeficientes de correlação positivos e estatisticamente significativos mais elevados entre
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a satisfação e a probabilidade de recomendarem o destino Região Centro aos seus familiares e amigos
do que no caso da repetição da visita.
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TABELA 8 – Avaliação da associação existente entre a satisfação dos visitantes e a fidelização ao destino (repetição da visita), de acordo com o país de origem
(coeficiente de correlação de Spearman)
Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha

Inglaterra

(N = 414,
14,4%)

(N = 409,
14,2%)

(N = 121,
4,2%)

(N = 105,
3,6%)

(N = 135,
4,7%)

(N = 133,
4,6%)

(N = 60,
2,1%)

Satisfação
(N = 2877, (N = 1203,
100%)
41,8%)
Avaliação dos atributos
Sinalização
Trânsito
Qualidade das infraestruturas viárias
Ambiente/atracções naturais
Atracções histórico culturais
Animação nocturna
Hospitalidade dos residentes
Informação turística
Segurança
Qualidade do alojamento
Preços do alojamento
Qualidade da alimentação e bebidas
Preço da alimentação e bebidas
Qualidade dos transportes
Preço dos transportes
Qualidade das actividades RCD
Preço das actividades RCD
Clima
Nível global de satisfação

0,061
0,050
0,142

0,058
0,178
0,152

0,137
0,075

0,124

0,130

0,127

0,163

0,116
0,082

0,123
0,006
0,237

0,243

0,145
0,167
0,137
0,205

0,127

0,140
0,294
0,247
0,165
0,176
0,241
0,153
0,182
0,124

0,142
0,211
0,160
0,150

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

0,297
0,209

0,212

0,198

0,245

0,252

0,179

0,367

0,396

0,411

0,269

0,290

0,461
0,272
0,283

0,245
0,188

0,231
0,215
0,220
0,230
0,236

0,264

0,321

0,237
0,237
0,355
0,098

0,184

0,391

0,346

0,256

0,264

0,453
0,317

0,320
0,282
0,355
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0,343

0,163
0,530

0,272

0,364

0,344
0,495

0,683
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TABELA 9 – Avaliação da associação existente entre a satisfação dos visitantes e a fidelização ao destino (recomendação do destino), de acordo com o país de origem
(coeficiente de correlação de Spearman)

Total

Portugal

Espanha

França

Holanda

Bélgica

Itália

Alemanha

Inglaterra

(N = 414,
14,4%)

(N = 409,
14,2%)

(N = 121,
4,2%)

(N = 105,
3,6%)

(N = 135,
4,7%)

(N = 133,
4,6%)

(N = 60,
2,1%)

Satisfação
(N = 2877, (N = 1203,
100%)
41,8%)
Avaliação dos atributos
Sinalização
Trânsito
Qualidade das infraestruturas viárias
Ambiente/atracções naturais
Atracções histórico culturais
Animação nocturna
Hospitalidade dos residentes
Informação turística
Segurança
Qualidade do alojamento
Preços do alojamento
Qualidade da alimentação e bebidas
Preço da alimentação e bebidas
Qualidade dos transportes
Preço dos transportes
Qualidade das actividades RCD
Preço das actividades RCD
Clima

0,081
0,100
0,054
0,228
0,203
0,119
0,192
0,115
0,092
0,182
0,125
0,251
0,108
0,090
0,106
0,147
0,143
0,132

0,092
0,135
0,105
0,185
0,126

0,206
0,219
0,244
0,240
0,193
0,289
0,228

0,183
0,187
0,104

0,284
0,167
0,253
0,209

0,206

0,254

0,201

Nível global de satisfação

0,401

0,363

0,443

0,362

0,363

0,463

0,113
0,205
0,202
0,183

0,116
0,180
0,134
0,185
0,277

0,227

0,245
0,338
0,166
0,203
0,216

América
do Sul
( N = 44,
1,5%)

0,258

0,331
0,363
0,254

0,218
0,141
0,239
0,136

Outros
Europa
(N = 162,
5,6%)

0,423

0,188
0,356
0,426

0,199
0,283

0,377
0,222
0,229

0,266

0,324
0,343
0,371

0,215

0,523
0,438
0,604
0,266
0,306
0,328

América
do Norte
( N = 63,
2,2%)

0,286

0,601

Outros
Países
(N = 28,
1,0%)

0,443

0,601

0,412
0,484

0,346

0,355
0,397

0,228

0,285
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0,377

0,628

0,673

0,520

0,673
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6. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES
Os resultados apresentados neste artigo sobre as relações entre satisfação dos visitantes e fidelização
ao destino corroboram outros estudos que foram realizados nesta área. As relações encontradas e as
diferenças existentes nessas relações de acordo com o país de residência dos visitantes são
informações importantes para a definição de estratégias de desenvolvimento turístico e de marketing
para o destino Região Centro, só assim será possível oferecer o produto adequado para o mercado
certo.
Os resultados obtidos revelam que os visitantes que no ano de 2003 visitaram a Região Centro ficaram
satisfeitos com a sua visita (satisfação média global de 4,08 numa escala de diferencial semântico de 1
até 5). No entanto, existem diferenças estatisticamente significativas no nível global de satisfação de
acordo com o país de residência dos visitantes, com os visitantes provenientes da América do Norte e
da América do Sul a revelarem o maior nível de satisfação e os visitantes italianos e holandeses a
revelarem o menor nível de satisfação. Este resultado, apesar de demonstrar que a Região já está a
conseguir satisfazer o mercado que apresenta despesas diárias mais elevadas, ainda terá que sofrer
alterações de forma a satisfazer dois mercados importantes em termos de número de visitantes
(italiano e holandês).
No que respeita à avaliação dos atributos do destino, verificou-se que foram os atributos relacionados
com as atracções turísticas (naturais, históricas e culturais) e a hospitalidade dos residentes os que
obtiveram melhor avaliação. Por sua vez, foram os atributos relacionados com a mobilidade (infraestruturas e sinalização) os que obtiveram pior pontuação, com os visitantes provenientes dos
principais mercados emissores da Região (França, Bélgica e Espanha) a avaliarem pior esses
atributos. Por fim, a análise do coeficiente de correlação entre o nível global de satisfação dos
visitantes e a fidelização ao destino revela que existe uma associação positiva estatisticamente
significativa. Esta associação revela que quanto maior for o nível de satisfação dos visitantes maior
será a probabilidade de repetirem a sua visita o que contribuirá de forma positiva para o
desenvolvimento turístico da Região Centro. Por outro lado, também se observaram fortes correlações
positivas entre o nível de satisfação e a probabilidade de recomendar o destino ao seu grupo de
familiares e amigos, o que contribuirá positivamente para um aumento do número de visitantes ao
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destino em análise, não sendo para isso necessário um acréscimo nas despesas de marketing. Esta
relação é um indicador muito importante, uma vez que cerca de 37% dos visitantes que no ano de 2003
visitaram a Região Centro obtiveram informações através do seu grupo de familiares e amigos (ver
Tabela 3).
Tendo como base todos os benefícios que os destinos poderão retirar da fidelização dos seus
visitantes, não só apenas em termos de repetição da visita como da recomendação a familiares e
amigos, os resultados deste estudo apontam para a necessidade de se definirem estratégias para
melhorar a satisfação dos visitantes diferenciadas de acordo com o tipo de visitantes.
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MERCADORIZAR O ECOMUSEU. O TURISMO COMO ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO.

Sónia Pedro
Investigadora Independente
966791377 / 241362833

RESUMO:
A presente comunicação baseia-se no trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do
Seminário de conclusão da Licenciatura em Antropologia Social e Cultural na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, e que teve como objecto de estudo o Ecomuseu da Albufeira
de Castelo do Bode. Isto é, procurámos perceber, como, neste contexto específico, e tendo por
finalidade o desenvolvimento da comunidade através do turismo, o conceito de ecomuseu, originado
na França em meados do século XX, se articula e desenvolve? Como é que o conceito de ecomuseu
serve aqui a mercadorização deste espaço?
O Ecomuseu da Albufeira de Castelo do Bode resultou de uma iniciativa, abarcada num Plano
Global de Intervenção e incrementada através do Programa de Promoção do Potencial de
Desenvolvimento Rural – Recuperação Integrada de Centros Rurais -. Tutelado pela Câmara Municipal
de Abrantes e projectado para o co-financiamento dos Fundos Estruturais Europeus foi planificado,
fomentado e parcialmente incrementado no terreno pela TAGUS (Associação para o Desenvolvimento
Integrado do Ribatejo Interior).
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1. HISTÓRIA E FILOSOFIA DO ECOMUSEU
1. 1. CONTEXTO HISTÓRICO, POLITICO, SOCIAL E ECONÓMICO
O aparecimento deste tipo de museu, o ecomuseu, decorreu, em França1, em estreita ligação
com as complexas transformações políticas, sociais e económicas que decorreram na sociedade
francesa nas décadas precedentes. No início dos anos 60 foi incrementada uma política de
ordenamento de território, que se concretizou, entre outros, pela criação da DATAR – Delegação para
o Desenvolvimento Nacional e Acção Regional (minha tradução, in Weis, 1989: 159)2. Nesta época a
França principiou a ser equipada, por meio de vários programas pioneiros, com uma rede de Parques
Naturais Regionais (reagrupamentos de comunidades rurais que beneficiavam de financiamentos
governamentais para fomentarem uma política de desenvolvimento económico e cultural), tendo como
modelo os museus escandinavos3.
O enfoque principal dos Parques, em matéria de património, era a criação dos «museus de
casas»4, reconstituindo, embora, os espaços habitacionais tal como eles existiram, em vez de os
transferir para sítios museológicos artificiais, como no caso dos Parques suecos. Os financiamentos,
supra referidos, proporcionavam a criação de estruturas museológicas susceptíveis de valorizar meio
rural e atrair os turistas, brindando-os com “oportunidades únicas para o descanso, lazer, educação e
turismo, em virtude da excelência dos seus recursos naturais e culturais.” (minha tradução, in Poulot, 1994: 71)5.

Podemos assim concluir que o ecomuseu emergiu, na França, como um instrumento de
política estatal; empenhando-se, por um lado, na preservação de um passado que se acreditava em
vias de desaparecimento e, por outro, na sua utilização como impulsionador do desenvolvimento das
áreas mais desfavorecidas, através do turismo. Assente na premissa da especificidade de cada

1

Kenneth Hudson (1996), contesta que apenas a invenção do termo ‘ecomuseu’ foi francesa, na medida em que
o conceito de museu-de-área já existia antes noutros locais e exemplifica com o caso do Museu de Bagamoyo, na
Tanzânia.
2
“Délégation à l’aménagement du territoire et l’action régionale».
3
“Assim o museu de ar livre criado por Arthur Hazellius no Parque Skansen em Stockholm desempenhou um
importante papel na elaboração das ideias que estão na origem das primeiras definições do ecomuseu
formuladas por Georges Henri Rivière. » (minha tradução, Engstrom, 1985: 207).
4
“Nós temos em França cento e trinta tipos de casas rurais e seria necessário fazer uma dezena de museus para
as conservar.» (minha tradução, Rivière in Weis, 1989: 147)4
5

“unique opportunities for rest, relaxation, education and tourism, by virtue of the excellence of its natural and
cultural resources.”
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comunidade geográfica, esta nova instituição museológica materializava, ela própria, a ideia de que o
progresso da região deve partir das próprias populações.
O ecomuseu evidenciou-se como uma das novas práticas museológicas que apareceram
como resultado do movimento reformista existente no interior do ICOM - Conselho Internacional dos
Museus - (embora alguns tenham aparecido antes mesmo deste movimento de renovação). Um vasto
conjunto de iniciativas museológicas, tais como museus de vizinhança, museus de identidade
(município, cidade, aldeia ou bairro), museus de empresa, Parques Nacionais entre outros, passaram
também a integrar este novo movimento, que ficou conhecido como Nova Museologia. Segundo o
ICOM, este movimento de crítica e reforma, surgido nos anos 80, em círculos especializados
franceses, ambicionava a revitalização da instituição museológica, através da incorporação dos mais
recentes desenvolvimentos das ciências sociais e humanas, da renovação dos meios de exposição
bem como da alteração da relação entre a instituição museológica e o seu público (Poulot, 1994).
Estas ideias já anteriormente constavam dos “Princípios de Base do Museu Integral”, resoluções
adoptadas na Mesa Redonda de Santiago do Chile em 30 de Maio de 1972, organizada pelo ICOM a
pedido da UNESCO. Desta reunião saiu reforçada a dimensão social do museu, numa perspectiva
global:
“Que o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante que possui nele
mesmo os elementos que lhe permitem participar na formação da consciência das comunidades que
ele serve” (Princípios de Base do Museu Integral in Mesa-Redonda de Santiago do Chile, 1972: 1)

1.2. OS PRINCÍPIOS E AS REALIZAÇÕES
1.2.1. O CONCEITO DE ‘ECOMUSEU’
A questão da definição do ecomuseu é ela própria central ao debate. Como argumenta o
curador François Hubert (in Weis, 1989), o conceito de ‘ecomuseu’ sofreu várias remodelações, tal
como o ecomuseu ele mesmo.
Foi George Henri-Rivière, frequentemente apelidado como «O Pai do movimento dos
ecomuseus», quem delineou, em conjunto com Hugues Varine-Bohan, o conceito de ‘ecomuseu’,
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demarcou a sua filosofia e pôs em prática as suas próprias teorias. Catalizadores das ideias e
coordenadores dos programas, estes dois museólogos deram a cada região onde nasceram os
projectos, os conhecimentos e a coerência necessária à sua realização. Inventaram, assim, um
sistema que, sobretudo, coloca o museu à escuta do seu tempo e do seu espaço (na medida em que o
ecomuseu substituiu o passado pelo presente, e o edifício tradicional do museu pelo território das
populações).
O termo ‘ecomuseu’ foi, formalmente, inventado em 1971 por Hugues Varine-Bohan (o então
director do ICOM – Conselho Internacional dos Museus -), para ser usado por Robert Poujade, o
Ministro do Ambiente do Governo de Pompidou, no seu discurso dirigido aos participantes da Nona
Conferência Geral dos Museus6. Varine-Bohan pretendia, com este neologismo provocativo, demarcar
o ecomuseu como museu interdisciplinar de ambiente e ecologia, natural e humana, de um dado
território e orientado para a população.
Em Janeiro de 1980, Georges Henri-Rivière compôs a terceira e conclusiva versão7 que a
Associação de Pessoal dos Ecomuseus adoptou no «Course d’une Séance» que se realizou em Paris
no Museu do Homem. Eleita como standard, esta definição de Rivière foi respeitosamente reiterada, e
tornou-se canónica (Poulot, 1994) e uma referência obrigatória na matéria. Esta, poucas alterações
apresentava à anterior versão, de mencionar apenas o desaparecimento do termo ‘museu’.
“Um ecomuseu é um instrumento que um poder e uma população concebem, fabricam e

exploram

em

conjunto. (…) Um espelho onde essa população se observa, (…) Uma expressão do homem e da natureza. O
homem é interpretado no seu meio natural. (…) Uma expressão dos
tempos de amanhã, sem que, para tal o ecomuseu se torne
papel de informação e análise crítica. Uma

tempos, (…) Com uma abertura aos

decisor, mas, na ocorrência, desempenhe um

interpretação do espaço (…) Um laboratório (…) Um

conservatório, (…) Uma escola, (…) A cultura que eles reclamam deve entender-se no seu sentido mais lato, e
eles tentam fazer conhecer a dignidade e a expressão artística, de qualquer parcela da população (…)” (minha
tradução, Georges Henri-Rivière, 1985 : 182-183)8

6

O termo foi inventado para qualificar os dois Parques Naturais Regionais até então criados na França, apesar de
ambos darem ainda os seus primeiros passos. Podemos portanto afirmar que as primeiras experiências no campo
dos ecomuseus foram desenvolvidas antes mesmo da invenção do vocábulo.
7
“Rapidamente adoptada como standart, a definição de Rivière foi respeitosamente reiterada, e eventualmente
tornou-se canónica” (minha tradução, Poulot, 1994: 72) e uma referência obrigatória em matéria de ecomuseus.
8
“Un écomusée est un instrument qu’un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble.
(...) Un miroir où cette population se regarde, (…) Une expression de l’homme et de la nature. L’homme y est
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1.2.2. AS PRIMEIRAS REALIZAÇÕES
As primeiras realizações – o Parque Natural de Landes de Gascogne e o Parque Regional de
Armorique – derivaram directamente da sessão de trabalhos organizada por Rivière para a formação
dos futuros directores dos Parques Regionais, em 1967. Estes museus de ar-livre, além das casas,
reconstituíam o ambiente global, abrangendo assim as relações entre o homem e a natureza, além das
práticas culturais e da arquitectura.
O Ecomuseu de Marquèze foi instalado no Parque Regional de Landes de Gascogne. Este foi
essencialmente um projecto de Rivière, com a intenção de criar e interpretar uma colecção dirigida,
sobretudo, à população local. Ele planeava, desde Rennes, um museu «éclaté», um museu
fragmentado, transbordando do edifício tradicional do museu para as fronteiras do seu território.
Através de uma rede de vários núcleos, composto de uma sede – onde descobriríamos uma exposição
permanente evolutiva, concebida sob bases científicas, a partir de um princípio cronológico (a história
de um território desde as suas origens até aos nossos dias), um laboratório de terreno, um centro de
documentação, um conservatório, uma escola; e um complexo de caminhos pedestres, equestres,
aquáticos, motorizados, destinados á observação do ambiente natural e humano e que sirva ás
antenas temáticas (ou comunidades associadas) – onde as exposições temporárias, mesmo não
realizadas por especialistas, se definem em relação com a exposição permanente (Weis, 1989) . O
ecomuseu pretende-se um museu de síntese, cujo objectivo é dar uma visão global da cultura e da
natureza locais (dando conta das relações entre a população local com o seu ambiente geográfico,
natural e social, através do tempo e do espaço), através de uma abordagem interdisciplinar e versátil.
Pelo que se impõe forçosamente que se escute a sociedade. É nesse sentido, segundo Hubert (1987),
que o ecomuseu pode ser definido como evolutivo, na medida em que deve, todos os dias, reinventar
os seus modos de expressão de modo a assegurar em permanência o equilíbrio das interpretações9.

interprété dans son milieu naturel. (...) Une expression du temps, (…) Avec une ouverture sur les temps de
demain, sans que, pour autant, l’écomusée se pose en décideur, mais, en l’occurrence, joue un rôle
d’information et d’analyse critique. Une interprétation de l’espace. (...) Un laboratoire, (...) Un conservatoire,
(...) Une école, (...) La culture dont ils se réclament est à entendre en son sens le plus large, et ils s’attachent à
faire connaître la dignité et l’expression artistique, de quelque couche de la population (…) »
9
É pertinente a forma como Hubert (1987) explica a importância atribuída por Rivière ao comité científico - em
oposição à defendida por Varine-Bohan (in Weis, 314-315)- e que consiste na reconciliação de uma perspectiva
afectiva (própria dos museus de identidade) com uma demanda científica.
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A década de 70 assistiu ao aparecimento de novas realizações nos Parques, com experiências
originais, bem como ao seu alargamento para além das fronteiras francesas10.
Se a supra mencionada orientação para a comunidade é já evidente nestes primeiros projectos
– expressa na territorialidade – só posteriormente é enfatizada a participação da população local. A
interacção entre os profissionais museológicos e os locais, denominado, por Varine-Bohan, como
sistema «duplo-input», sustentava a transição da população, “(…) do papel de consumidor do museu à de
actor, senão de autor do museu.” (minha tradução, Bellaigne-Scalbert, 1985: 193)11. Esta abertura à

comunidade, a sua integração no seu meio real, constituiu uma das principais inovações do ecomuseu:
“(…) a própria etimologia do termo ecomuseu (…) marca a vontade de integrar o museu no meio real das
gentes: aquele que eles vivem, habitam, trabalham, aquele que eles conhecem.” (minha tradução, ibidem: 194)12
.

A fragmentação do museu pelo território, tanto quanto a organização em três comités
(científico, administrativo e dos utilizadores) acarreta que todos participam de igual forma na definição
da política da instituição. A sua dinâmica resulta, assim, essencialmente do trabalho, realizado por um
grupo que assim se responsabiliza pelo estudo, programação e animação do museu, permitindo dar
“(…) a cada um e a cada dimensão, através do desempenho das antenas, a liberdade de definir a sua
perspectiva. » (minha tradução, Hubert, 1987: 73)13. O ecomuseu define-se, deste modo, como um lugar de

confronto de significados e de interpretações dos níveis sociais.
Este sistema «duplo-input» foi primeiramente incrementado na que ficou conhecida como
segunda fase da evolução do ecomuseu (cf. Hubert, 1985 e Weis, 1989). Na comunidade urbana de
Creusot-Montceau-Les Mines, desenvolveu-se entre 1971 e 1974, sob a direcção de Marcel Évrard
com o apoio de Varine-Bohan e de Rivière, uma experiência - um museu do homem e da indústria. Em
1974 adoptou o título de ecomuseu14 e as novidades que apresentou foram essenciais ao

10

“As formas dos ecomuseus, (…), multiplicam-se através da França, e começam a interessar a outros países: »
(minha tradução, Weis, 1989: 142)
11
“(…) du rôle de consommateur du musée à celui d’acteur, sinon d’auteur du musée. »
12
“(…) l’étymologie même du mot «écomusée» - (…) marque la volonté d’intégrer le musée dans le milieu réel
des gens celui où ils vivent, habitent, travaillent, celui qu’ils connaissent. »
13
“(…) a chacun et à chaque dimension, par le jeu des antennes, la liberté de définir sa perspective. »
14
“Na origem, a atribuição do nome deve-se muito mais às oportunidades administrativas (patrocínio do
Ministério do Ambiente) do que a uma ligação às realizações dos Parques » (minha tradução, Hubert in Weis,
1989: 150)
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enriquecimento da reflexão sobre esta nova instituição15. Implementou o seu próprio sistema de
participação da população, assente no associativismo, inaugurando, neste momento, uma nova forma
de relacionamento com a comunidade16. Ambicionava, assim, elevar a moral do distrito, instituindo
uma espécie de «museu terapia» (Hudson, 1996), que as pessoas não só ajudassem a construir, mas
fossem as próprias exibições vivas, como testemunhou Varine-Bohan: “A comunidade, toda, constitui um
museu vivo onde o público se encontra em permanência no interior. O museu não tem visitantes, ele tem
habitantes.» (minha tradução, in Weis, 1989: 149)17

Segundo esta perspectiva, as pessoas que habitam um determinado território devem ser não
só utilizadores como gestores desse mesmo território e da sua herança colectiva, partilhando, em
conjunto, a missão de identificar, compreender, documentar, interpretar e preservar o seu património
(Stevenson, 1982). Os visitantes são tão-somente um bónus. Ao substituir a tradicional colecção de
objectos preciosos do museu pela noção de herança colectiva (inserindo na colecção tudo o que se
encontra no território, material ou não), o ecomuseu substituiu também o edifício tradicional pelo seu
território, o passado pelo presente:

“ (…) constituindo a colecção tudo o que existe numa designada área (flora, fauna,
clima, edifícios, práticas de uso das terras, cantigas, atitudes, ferramentas,
residentes. O objectivo é que os gestores residentes
vulnerável, o que é único. Mas para

topografia,

etc) e sendo os gestores os seus

conheçam a sua colecção – o que é raro, o que é

conhecer eles devem estudá-la, para estudá-la eles devem usar

métodos museológicos.” (minha tradução, ibidem: 16)18

Neste propósito, Max Querrien (1985) reclama que o ecomuseu não se deve ocupar com a
«museificação de objectos» mas antes salvaguardar o saber-fazer, a memória colectiva, o conjunto

15

De modo que a segunda versão da definição de Rivière coincide precisamente com esta altura.
Cada uma das 25 comunas da comunidade vai desenvolver um traço específico que é adoptado pelos seus
habitantes e caracterizará a expressão museológica.
17
“La communauté toute entière constitue un musée vivant dont le public se trouve en permanence à l’intérieur.
Le musée n’a pas de visiteurs, il a des habitants. »
18
“the collection being everything in the designated area (flora, fauna, topography, weather, buildings land use
practices, songs, attitudes, tools, etc), and the managers being the residents. The goal is that the resident
managers must know their collection – what is rare, what is vulnerable, what is typical, what is unique. But to
know it they must study it, to study it they must use museum methods.”
16
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das práticas sociais concretas no terreno real, as subjectividades, as batalhas e as referências sócioculturais que caracterizam a população19.
O objectivo deste novo tipo de museu é que os habitantes adquiram, eles mesmos,
colectivamente, consciência da sua identidade e património e os valorizem, justamente através de uma
negociação interactiva e fecunda com o museu. É neste sentido que Hudson (1996) alega que o
número dos profissionais de museu deve ser mantido num mínimo. Devem sobretudo assumir o papel
de catalizadores da participação da população, para além das suas responsabilidades técnicas, como
as pesquisas, a organização de catálogos, eventos e projectos, a coordenação das actividades dos
vários sectores da comunidade, bem como a representação do museu na relação com as autoridades:
“Os membros desta equipa permanente devem viver em simbiose com a população, devem naturalmente ser o
mais discretos, modestos e abordáveis quanto possível.” (minha tradução, ibidem: 5)20

Logo, através de uma instrução pedagógica para o reconhecimento do património e para a
auto-descoberta identitária assistimos ao alcançar do móbil final do ecomuseu: o progresso da
comunidade.
Mas se estas experiências foram fomentadas numa época de efervescente movimento cultural
e ideológico, ancoradas num período de prosperidade económica,

“O sucesso da fórmula original ou copiada do ecomuseu coincidiu com um movimento social originado
pelas profundas mudanças que a sociedade francesa passava em finais de 1970: a França estava no
final dos trinta gloriosos (trinta anos de progresso económico infalível), e transformações profundas na
indústria fabril do país estavam a acontecer” (minha tradução, Segalen, 1999: 90)21

19

“ (…) o património material de um ecomuseu é constituído de objectos quotidianos, banais, de série, mesmo
utilizados, e além disso, restabelecidos no seu sítio próprio (…)” (minha tradução, Querrien, 1985: 198).
20
“The members of this permanent team, who must live in symbiosis with the population, must naturally be as
discreet, modest and approachable as possible.”
21
“The success of the original or copied formula of the eco-museum coincided with a social movement
originating in the profound changes the French society was undergoing in the late 1970s: France was at the end
of the trente glorieuses (thirty years of unfailing economic progress) and profound transformations to the
industrial fabric of the country were taking place.”
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após 1977, rebentou uma torrente de pequenos ecomuseus – os mais numerosos22 – numa fase de
recessão económica, tendo como principal exercício a exorcização do fantasma da inquietude face ao
futuro através da exaltação dos valores do passado mítico23 (Hubert, 1985). Estes «museus da crise»,
como foram apelidados, constituíram a terceira etapa na transformação do conceito de ecomuseu.
Auto-definidos como «ecomuseus comunitários» - afastavam-se da linha directiva dos Parques (sendo
as preocupações ecológicas quase completamente abandonadas) – e baseavam a sua filosofia na
experiência participativa de auto-desenvolvimento do Creusot24.
A base de financiamento dos museus, significativamente alterada e sujeita a reduções de
orçamento, veio alterar o modo como estes se relacionam com o turismo e o modo como recorrem à
mercantilização como forma de se auto-financiarem. Todos fizeram compromissos de modo a
sobreviver. Os ecomuseus, dependentes dos fundos públicos para a sua existência, foram absorvidos
pelo sistema. Abandonaram os seus princípios revolucionários para se tornarem produtos do mercado
cultural, perfeitamente inseridos no sistema político e económico dominante. Em resumo, a grande
utopia da re-invenção permanente não resistiu á institucionalização e às dificuldades quotidianas.
Além disso, a participação da população tem vindo a tornar-se dispensável nos ecomuseus
contemporâneos, remetida ao simples papel de informante (o que significa o abandono do sistema do
«duplo-input»).
“Eco-museus ou quase-eco-museus têm sobrevivido em qualquer parte, frequentemente com grande
dificuldade, admitindo francamente que estão no mercado e aprendendo a arte de obter o seu capital
seja de que maneira for, esquecendo alguns dos seus «princípios» no processo.” (minha tradução,
Hudson, 1996: 6)25

22

Entre os anos 70/80 do século XX assistiu-se a um aumento do interesse pelo património local e
multiplicaram-se as realizações dentro deste âmbito.
23
O período contemporâneo passa a ser completamente ignorado no programa museológico.
24
“E podemos perguntar-nos se o estatuto associativo não teve por consequência a precariedade do ecomuseu
comunitário e se a sua independência relativamente ao poder não é um engodo. » (minha tradução, Hubert,
1985: 188)
25
“Eco-museums and near-eco-museums elsewhere are surviving, often with great difficulty, by frankly
admitting that they are in the market-place and by learning the art of getting money from whatever sources they
can, forgetting some of their ‘principles’ in the process.”
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2. CENTRO RURAL ABRANTES NORTE
O Ecomuseu da Albufeira de Castelo do Bode resultou de uma iniciativa de um Plano Global
de Intervenção desenvolvida através do Programa de Promoção do Potencial de Desenvolvimento
Rural- Recuperação Integrada de Centros Rurais. A Zona de Intervenção, denominada Centro Rural de
Abrantes Norte, aglutina sete freguesias, predominantemente rurais, localizadas a norte do Concelho
de Abrantes – a saber, Aldeia do Mato, Carvalhal, Fontes, Martinchel e Souto – e noroeste do
Concelho de Sardoal – Alcaravela e Santiago de Montalegre – e ocupa uma faixa central do território
nacional (Consultar Anexo I). Desenvolvendo-se ao longo da Albufeira da Barragem de Castelo do
Bode, ocupa uma área de 452 km2, com um total de cerca de 6448 habitantes (com tendências para
diminuir. Cf. Apêndice II).

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO ABRANGIDO NO CENTRO RURAL ABRANTES
NORTE26
Do ponto de vista físico podemos caracterizá-la como uma área homogénea, de coberto
vegetal dominado pelo pinheiro, embora se tenha verificado nos últimos anos a expansão da área de
eucalipto. A zona do Centro Rural Abrantes Norte situa-se no início da mancha florestal do pinheiro
bravo em Portugal. Esta densa área tem sido consecutivamente dizimada por sucessivos incêndios
florestais.
Do ponto de vista económico, trata-se de uma zona de pequena propriedade agrícola, apoiada
na exploração dos recursos florestais. A construção da Barragem inutilizou, pela submersão, os
terrenos mais férteis (confinantes com o Rio Zêzere), provocando um significativo decréscimo na
exploração agrícola. De modo que hoje é predominante a pequena propriedade – agricultura de quintal

26

A presente caracterização é baseada na exposição integrante tanto no “Projecto Integrado de Desenvolvimento
de Abrantes Norte” (03/1995), como posteriormente no Plano Global de Intervenção - Programa de Promoção do
Potencial de Desenvolvimento Rural - Recuperação Integrada de Centros Rurais (1996) e que dimana uma
imagem homogénea/ uniformizada da área, isento de diferenciações internas – que constitui uma condição sine
qua non da candidatura.
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– representando esta componente agrícola uma parte reduzida do rendimento do agregado familiar,
assumindo um carácter de complemento relativamente a outras actividades laborais.
Para além das pequenas unidades industriais, características dos meios rurais como são as
serrações de madeira, produção de telha, lagares de azeite, indústria têxtil artesanal, podemos
encontrar ainda pequenas indústrias de transformação, pequeno comércio de retalho e pequenos
estabelecimentos de restauração, de base familiar.

1991

2001

Primário

Secundário

Terciário

Primário

Secundário

Terciário

Aldeia do Mato

23,60%

50,90%

25,50%

14,20%

43,30%

42,50%

Martinchel

11,70%

53,10%

35,20%

2,60%

49,50%

47,90%

Souto

8,60%

66,40%

25%

3,80%

63,10%

33,10%

Fontes

13,30%

58,20%

28,50%

6,50%

58,50%

35%

Carvalhal

15,40%

60,50%

24,10%

7,20%

51,60%

41,20%

Alcaravela

18,90%

60,90%

20,20%

-----------

--------------

------------

Santiago de Montalegre

21,20%

54,20%

24,60%

-----------

-------------

-----------

Apêndice I: População Activa Por Sector de Actividade Económica (Fontes “Abrantes, O Concelho em Números”: 12 e “Sardoal,
O Concelho em Números”)

Esta zona é fortemente caracterizada por fenómenos migratórios, diferenciados em várias
situações diferentes:
•

Os que durante a semana deixam a sua residência para trabalhar, principalmente na área

metropolitana de Lisboa, na construção civil. Esta deslocação é na maior parte dos casos masculina,
sendo que a mulher e os filhos permanecem, assegurando a componente agrícola da subsistência;
•

Os que dispondo de uma segunda residência na sua área laboral, de novo principalmente na

área metropolitana de Lisboa, retornam mais espaçadamente, frequentemente para visitar os seus
ascendentes (embora mantenham aqui as suas propriedades em bom estado de conservação);
•

Os emigrantes, que na primeira oportunidade regressam, investindo na sua habitação e

frequentemente noutro tipo de investimentos;
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•

Os que desenvolvem as suas actividades laborais noutros pontos mais industrializados dos

concelhos a que pertencem ou dos concelhos limítrofes, mantendo contudo, a agricultura de quintal
como complemento do rendimento familiar.
Do ponto de vista demográfico, esta zona tem sido alvo de um processo intenso de recessão27
(como podemos observar no Apêndice II),

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

1238

1529

1630

1435

1125

1000

768

560

794

951

1206

1190

1150

828

747

713

4081

4572

5167

5075

4500

3696

852

567

Fontes

1256

819

Carvalhal

1175

1006

Aldeia do Mato
Martinchel
Souto

Alcaravela

1371

1573

1705

1797

1370

1437

1242

1084

Santiago de Montalegre

1067

1086

1126

1032

760

572

389

316

Apêndice II: População Residente por Freguesias entre 1930 a 2001 (Fontes “Abrantes, O Concelho em Números”:
12 e “Sardoal, O Concelho em Números”)

motivado não apenas pelo envelhecimento da população mas também do supra referido êxodo
migratório.
Estas freguesias são sobretudo constituídas pelas sedes de concelhos e por um conjunto de
pequenas aldeias ou lugares, todas de dimensão inferior a 1000 habitantes. Este conjunto de
aglomerados rurais de características semelhantes está implantado numa área geográfica cultural mais
ou menos homogénea. De destacar que a ruralidade aumenta com o aumento da inacessibilidade.
Do ponto de vista cultural, esta zona, predominantemente rural é determinada pela
proximidade da Beira Baixa, que exerce aqui fortemente a sua influência. Apresenta ainda marcas de

27

Estas freguesias têm, por comparação com os números nacionais, uma menor percentagem populacional no
primeiro grupo (embora estejamos a comparar, neste grupo, níveis de grandeza um pouco diferentes: grupo 013 anos em termos locais e grupo 0-14 anos em termos nacionais), uma menor percentagem também no
segundo grupo (14-64 anos em termos locais ou 15-64 anos em termos nacionais) e finalmente uma maior
percentagem no terceiro grupo (65 e mais anos) (in Abrantes, O Concelho em Números, pp. 8- 14)
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actividades desaparecidas ou em vias de desaparecimento susceptíveis de serem recuperadas ou
reactivadas.

2.2. PROJECTO CENTRO RURAL ABRANTES NORTE
Inserido no contexto nacional de Recuperação de Centros Rurais, a intervenção/criação do
Centro Rural Abrantes Norte, efectivou-se sobretudo através de projectos de Infra-estruturação
Pública, mas também de Promoção e Divulgação (consultar Apêndice III: Quadro Resumo dos
Projectos no âmbito da criação do Centro Rural Abrantes Norte), cujo principal objectivo é a Promoção
do Potencial de Desenvolvimento Regional (PPDR).
Assim, através da Identificação do Meio e consequente análise das Potencialidades e
Estrangulamentos, foi delimitada uma Estratégia de Desenvolvimento, de cariz essencialmente
económico (tendo em conta as potencialidades reais ou a desenvolver):

“Assente no pressuposto básico que é a existência da Albufeira de Castelo do Bode
motor de desenvolvimento através das potencialidades turísticas iremos

como um forte

definir uma estratégia assente

nos seguintes eixos de enquadramento geral:
INFRAESTRUTURAÇÃO
↓
DEMONSTRABILIDADE
↓
ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
↓
NATUREZA → ANIMAÇÃO → TRADIÇÃO
↓
CONSTITUIR ABRANTES NORTE COMO POLO TURISTICO REGIONAL” (Plano Global de Intervenção,
1996: 30)
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O ecomuseu é aqui explicitamente entendido como a espinha dorsal do Plano Global de
Intervenção, funcionando como uma estrutura técnica ao dispor da população e seus visitantes:

“(…) ecomuseu de Castelo de Bode assume-se como um meio de apoiar e animar, quer
população, quer as infra-estruturas a criar. Com o objectivo de preservar os usos e
como o património construído, promover o apoio à zona de intervenção

a
costumes, bem

através da realização

de estudos e o acompanhamento aos promotores dos projectos para a zona de intervenção, (…)”
(Plano Global de Intervenção, 1996: 144)

2.3. TAGUS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

DO

RIBATEJO

INTERIOR
Apesar de o Ecomuseu da Albufeira de Castelo do Bode se encontrar sob a tutela da Câmara
Municipal de Abrantes, e de ter sido esta a proceder à primeira apresentação a concurso do “Projecto
Integrado de Desenvolvimento de Abrantes Norte” (03/1995), o Plano Global de Intervenção,
projectado para o co-financiamento de Fundos Estruturais Europeus (no âmbito do II Quadro
Comunitário de Apoio entre 1994 e 1999), foi planificado, fomentado e parcialmente incrementado no
terreno pela TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior. Emanada da
experiência de partenariado, estimulada pela constituição da Comissão de Acompanhamento do
Programa de Desenvolvimento Agrário dos Concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, a TAGUS

“é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 26 de Novembro de 1993, por um tempo
indeterminado que tem por objectivo principal a promoção, apoio e realização de um aproveitamento
mais racional das potencialidades endógenas dos Concelhos de Abrantes, Constância, Gavião, Mação
e Sardoal, tendo em vista o desenvolvimento rural de todas as suas componentes e a melhoria das
condições de vida das populações aí residentes.” (Plano Global de Intervenção, 1996: 5)
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A TAGUS tem essencialmente como objectivo a criação de condições técnicas de conhecimento na
sua área de actuação, de modo a possibilitar as intervenções concertadas, inclusivamente para a
apresentação de projectos a apoiar por outros mecanismos financeiros. Para tal dispõe de um suporte
técnico permanente, para além dos vinte e seis associados representativos dos principais ramos de
actividade locais.
Esta associação é uma das Entidades Locais que foi seleccionada, a nível nacional para a
gestão do Programa LEADER II (Ligação Entre Acções de Desenvolvimento da Economia Rural),
programa fomentado de modo a envolver as populações locais no seu processo de desenvolvimento.
Neste sentido, a TAGUS tem vindo a dinamizar vários projectos (agroTAGUS, mkTAGUS, TAGUSgest,
arquiTAGUS) que implementam e aproveitam iniciativas através das estruturas técnicas ajustadas
possibilitando a sua adequação ao quadro de sistemas de incentivos de modo a garantir o
desenvolvimento do território.
“São estruturas para agir no país despovoado, no dito país real e profundo.” (Portela,

1999: 58)

É interessante descobrir as coincidências entre a análise desenvolvida por José Portela das
Associações de Desenvolvimento Local (ADL’s) e o nosso caso de estudo. Este autor refere-se às
ADL’s como estruturas de mediação entre o meio rural e o urbano, entre a região e Lisboa, entre o
local e Bruxelas. Nascidas sobretudo após a adesão de Portugal à CEE – Comunidade Económica
Europeia –, maioritariamente entre 1991 e 1994 (a TAGUS foi constituída no ano de 1993), resultaram
principalmente da oferta de meios financeiros constantes nos projectos, programas e iniciativas
comunitários (LEADER, FSE, NOW, EUROFORM) e de uma procura externa de cooperação
transnacional.
Portela faz a distinção entre dois tipos de ADL’s: aquelas que designa como militantes,
correspondendo maioritariamente a processos de afirmação de cidadania activa através da
participação em contextos de desenvolvimento e que são tendencialmente formadas por cidadãos
singulares; e as institucionais – onde podemos enquadrar a TAGUS – que ocorrem essencialmente de
processos de estabelecimento de parcerias necessárias a candidaturas a programas comunitários,
formadas numa constituição mista de cidadãos e instituições.
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“o impacto do associativismo autárquico, empresarial, e ambiental sobre o meio rural
relevante, (…) Para além dos apoios financeiros, nacionais e comunitários, à

pode

formação

ser
e

funcionamento destas novas organizações, na sua génese sobressai amiúde o entusiasmo e a
consciência profissional de técnicos jovens.” (ibidem: 56)

A TAGUS, bem como a maior parte destas associações, procura agir numa área que engloba vários
concelhos – no nosso caso os de Abrantes, Constância, Mação, Gavião e Sardoal – o que obriga a
maiores esforços de persecução.
Da lista das acções desenvolvidas pelas ADL’s constam essencialmente: a identificação e
apoio de iniciativas, prestação de informação e conselhos a portadores de projectos, criação de
centros de informação, concretização de acções de formação, realização de estudos, seminários,
feiras, exposições e publicações, promoção e comercialização de produtos, realização e participação
em feiras, apoio na formação de associações locais, mas a burocracia inerente á gestão de programas
é sobretudo incontornável: “Parte-se da defesa e valorização de recursos e produtos agrícolas e artesanais,
turismo rural, ambiente e paisagem natural, património monumental, tradições culturais e gastronomia.” (ibidem:
57)

2.4. FUNDOS EUROPEUS
A União Europeia dispõe de um conjunto de instrumentos financeiros destinados a conceder
empréstimos ou ajudas não-reembolsáveis, com o propósito de superar carências estruturais e reduzir
o atraso nas zonas geográficas específicas, favorecendo assim o desenvolvimento harmonioso no seio
da UE e suprimindo os desequilíbrios. Donde os Fundos Estruturais Comunitários – apoios financeiros
destinados à promoção do desenvolvimento regional – se destacam pela sua funcionalidade e
finalidade (Fernandes, 1989). Os três Fundos Estruturais Comunitários (FEOGA, FEDER E FSE)28,
face ao móbil principal que é a contribuição para a redução das assimetrias regionais no seio da UE,
financiam acções destinadas a

28

FEOGA – Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola; FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional; FSE – Fundo Social Europeu.
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“melhorar as estruturas agrícolas e a comercialização e armazenamento dos produtos, a
proporcionar a formação profissional e a mobilidade dos trabalhadores, e a incrementar as actividades
produtivas nos sectores industrial e dos serviços, bem como valorizar o
e melhorar as estruturas sociais de base e as redes de

potencial endógeno das regiões

transporte e comunicações.” (Fernandes, 1989:

201)

De modo que os apoios são concedidos visando infra-estruturas públicas, recuperação de património
edificado, dinamização sócio- económica e promoção e projectos agrícolas de iniciativa privada,
mediante a satisfação de algumas condições de acesso.
Os recursos financeiros dos Fundos Estruturais são repartidos pelos Estados Membros de
acordo com regras comunitárias pré-estabelecidas (sistema de percentagens) e em função dos
programas e projectos que cada um deles apresenta às instituições competentes. Neste sentido,
entendemos que o Projecto de Intervenção foi estruturado em função de e direccionado para o
financiamento dos Fundos Estruturais Europeus.
O supra referido Plano Global de Intervenção foi elaborado pela TAGUS, em parceria com a
Comissão de Coordenação Regional, Direcção Regional de Agricultura, Centro de Emprego, Instituto
Florestal, Instituto de Conservação da Natureza, Direcção Regional de Turismo, Autarquias Locais
assim como outras organizações de carácter local.

Foi ainda concebido segundo as seguintes

directivas imanadas do Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.29

4. ECOMUSEU DA ALBUFEIRA DE CASTELO DO BODE
4.1. O PROCESSO DE MERCADORIZAÇÃO DO ECOMUSEU
A abordagem de Stuart Hall (1997) das representações culturais enquanto práticas de
significação, alertou-nos para a compreensão do modo como o conceito de ‘ecomuseu’ é representado
29

1.Caracterização da Associação de Desenvolvimento Local; 2. Área Geográfica de Intervenção; 3.
Caracterização da Área Geográfica de Intervenção; 4. Diagnóstico da Área Geográfica de Intervenção; 5.
Estratégia para a/ da Área Geográfica de Intervenção; 6. Tipologia das Acções a Desenvolver; 7. Orçamento; 8.
Financiamento.
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no nosso terreno de estudo. Pensar o ecomuseu como um signo – veículo de significado na cultura –
permite-nos, segundo teoria construtivista da natureza arbitrária do signo, descodificá-lo enquanto
objecto de divergentes significações. Isto é, os signos não possuem um significado fixo, porque não
existe uma relação natural entre o signo e o conceito, mas esta relação – ou seja, o código – é
resultado de um sistema social de convenções específico, não apenas a cada sociedade e a cada
momento histórico, mas a grupos de indivíduos. Uma implicação deste argumento dos códigos
culturais é que se o significado resulta, não de algo fixo lá fora, na natureza, mas das nossas
convenções sociais, culturais e linguísticas, então, o significado nunca está finalmente fixado. Porque
são os sujeitos, nas suas práticas e relações sociais, que constroem os significados.
Como numa linguagem, os sistemas de representação “(…) usam algum elemento para estar por
ou representar o que queremos dizer, expressar ou comunicar um pensamento, conceito, ideia ou sentimento.”
(minha tradução, Hall, 1997: 4)30 Mas os sistemas de representação (e não apenas a linguagem) não só

representam as realidades como as constroem. Os processos de representação não são processos
neutros, mas complexas construções sociais e políticas, poderosos símbolos que actuam sobre a
realidade. Realidade e representação constroem-se mutuamente, não são essências independentes
uma da outra.
Originado num contexto histórico, social e político especifico (como podemos observar no
Ponto 2), o conceito de ecomuseu, determinado na sua forma
“(…) por um conjunto de princípios teóricos, esconde a sobreposição dos seus diversos e

variáveis

significados, moldados socialmente, construídos ao longo do tempo, consoante as diferentes utilizações que o
ecomuseu adquiriu nos diferentes contextos

culturais, de acordo com as diferentes perspectivas e

interesses de cada grupo social.” (Gaspar, 2002: 4)

No nosso caso de estudo, a conceptualização, pelas instituições municipais, do ecomuseu como um
espaço, isto é,

30

“(…) use some element to stand for or represent what we want to say, to express or communicate a thought,
concept, idea or feeling.”
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“O ecomuseu é um espaço geográfico, a norte do concelho de Abrantes, que abrange a
constituída por cinco freguesias: Martinchel, Aldeia do Mato, Souto, Fontes e

carvalhal.

A

sede

área
é

em

Martinchel.” (Panfleto Publicitário do Ecomuseu)31

encaminha-nos para diversos processos inerentes a esta representação do espaço: por um lado, todas
as inúmeras/diferentes vertentes do espaço (Albufeira da Barragem de Castelo do Bode, Mancha
Florestal, Arquitectura Tradicional, Património Etno-Cultural e até mesmo a População) são
incorporados/homogeneizados no conceito de ecomuseu. Como argumenta Filomena Silvano na
Introdução de Territórios da Identidade: Representações do espaço em Guimarães, Vizela e Santa
Eulália: “Representar o espaço é então, no essencial, ordenar o heterogéneo ou, dito de outro modo, produzir,
espacialmente falando, sentido” (1997: 4)32. Um espaço físico é deste modo apresentado/representado

através de um conceito, de uma ideia. Mas não é uma representação do espaço no museu. É antes a
sobreposição da ideologia do ecomuseu no espaço. É a normativização/ordenação do espaço através
da ideologia do ecomuseu. O espaço é o ecomuseu. Tanto o conceito de ecomuseu como o espaço
passam, pela sua agregação, a estar mutuamente definidos/ subvertidos. Através do conceito de
ecomuseu constrói-se assim a realidade que se representa (atribuindo-se-lhe uma nova identidade).
Contudo, tanto a população local como o público visitante, desconhecedores da filosofia
inerente à história conceptual e das realizações dos ecomuseus, e insuficientemente informados,
procuram o museu enclausurado no tradicional edifício, repleto de objectos dedicados ao áureos
tempos passados. Pois a compreensão, dos impulsionadores institucionais do ecomuseu como «um
espaço geográfico» – e não um museu edificado – reenvia-nos para a utilização de um conhecimento do

universo conceptual dos primeiros ecomuseus33, que serve de sistematização da estratégia e das
experiências no terreno:

31

Consultar Anexo II.
Silvano, partindo do princípio de Durkheim de que a organização espacial funciona por decalque da
organização social, lança a questão do que acontecerá ás representações do espaço quando a materialidade
muda? Mudarão automaticamente ou existiram desfasamentos que farão com que uma comunidade represente o
seu espaço de um modo que já não tem materialidade?
33
Por oposição às instituições museológicas tradicionais em que os visitantes observam áureos objectos do
passado ostentados num edifício; o ecomuseu define-se pela relação de proximidade que o une à comunidade e
ao seu território, e pela substituição dos objectos pelas práticas e herança colectiva e análise do tempo presente.
Assim fundamentado na premissa da especificidade de cada comunidade geográfica, o conceito de ecomuseu
materializa, ele mesmo, a ideia de que o progresso da região deve apoiar-se nas próprias populações.
32
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“(…) há todo um conjunto de iniciativas que vão enriquecer o território e funcionar

como

oferta

turística complementar – um autêntico ecomuseu de toda uma zona humana e sua actividade: criação
de percursos a pé, de bicicleta; e a cavalo pela floresta; criação de «zonas documentais» sobre o
pinheiro em que várias se encontrem presentes e

explicadas; criação de «zonas documentais»

sobre espécies complementares ao pinheiro e espécies antecedentes, tipo arqueologia florestal;
repovoamento animal; recuperação de «sítios» tradicionais (serração, oficina de

carpintaria,

forno, lagar, padaria industrial, casa tradicional mobilada …); construção ou arranjo urbanístico de
miradouros; etc.
Criação de uma unidade de gestão-investigação do ecomuseu (área natural e humana) e de
um serviço pedagógico capaz de apoiar actividades juvenis de exploração-investigação da floresta,
percursos da natureza, caça fotográfica, criação ou adaptação de locais para exposição; etc.
Na sequência deste sector, há toda a actividade turística a desenvolver: criação

de

parques de campismo, de pesqueiros, de praias fluviais, de cais de acesso à albufeira; instalação de
pequenos restaurantes e pontos de venda dos produtos locais; criação de escola e postos de
actividades náuticas; aproveitamento turístico de casas devolutas resultantes da recessão demográfica.
Todas estas linhas de desenvolvimento serão apoiadas num plano de qualificação
agentes locais. Numa metodologia de auto-formação apoiada, trata-se
problemas, das potencialidades e do que é necessário e
Desenvolvimento de Abrantes Norte, 03/1995:

possível

dos

de partir à descoberta dos
fazer.”

(Projecto

Integrado

de

3- 4)

E esta concepção existente sobre o ecomuseu é passada para a representação do espaço.
Representado como outros anteriormente: representação de representação. Embora o conceito do
ecomuseu se sobreponha à realidade, subverte-a, porque lhe imprime características que antes não
possuía. Como assegura Rabinow (1986), “As representações são factos sociais”(minha tradução:
234)34. E todos os museus – assumindo-o ou não – desempenham um papel activo nas
imagens/representações que constroem.
Co-existem ainda assim, em simultâneo, diferentes representações do mesmo espaço,
baseadas em diferentes referências, diferentes vivências, não necessariamente conflituosas, mas
sempre relacionais sempre dinâmicas. Os significados são produzidos a vários níveis – local, regional,
nacional, europeu ou global – e circulam através de diferentes práticas e processos, por meio de um
34

“Representations are social facts.”
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conjunto múltiplo de meios, pelo que estão em constante renegociação. E existem continuamente
múltiplos circuitos de significado em qualquer cultura, ao mesmo tempo e profundamente inscritos em
relações de poder.
E o controlo e a manipulação do espaço é e sempre tem sido uma técnica fundamental à
manutenção da hegemonia política.
“Durante o período da (pós) modernidade o poder de controlar o tempo do espaço, e logo a
manipulação dos lugares, tem estado nas mãos de um grupo de indivíduos e instituições relativamente
pequeno. Tais organizações têm a capacidade de decidir o que vai e não vai ser preservado, e como
vai ser apresentado e interpretado pelo público.” (Walsh, 1997: 152)

O espaço físico foi ordenado através de uma ideia e simultaneamente exibido/ representado e
materializado através dessa ideia. Ou seja, é através do conceito de ecomuseu, e consequentemente,
do espaço apresentado como ecomuseu, que tudo o que nele existe é objectificado (Albufeira da
Barragem de Castelo do Bode, Mancha Florestal, Arquitectura Tradicional, Património Etno-Cultural e
até mesmo as Pessoas). Não cada uma das suas características separadamente, mas enquanto
conjunto. Em resumo, a concepção do espaço como ecomuseu, permite materializar o conceito, já não
o espaço, mas o espaço-ecomuseu, o espaço subvertido pelo conceito. Uma vez objectificado, o
ecomuseu é susceptível de se transformar numa mercadoria e de ser trocada por outras coisas. É a
comparação/ equiparação deste espaço com outros espaços de consumo simultaneamente turísticos e
museológicos que permite mercadorizá-lo como objecto de valor. Um valor essencialmente estético e
experiencial. O território ganha assim novos significados.
O espaço do ecomuseu que detinha já um determinado valor de uso, no sentido em que era
diferenciadamente utilizado por diversas pessoas de diferentes modos, viu este valor ampliado pela
mercadorização do espaço (expandindo-lhe necessariamente também o valor de troca). Ou seja, a
criação destas infra-estruturas – acessibilidades, miradouros, parque náutico – e as actividades de
animação incrementadas, assim como o desenvolvimento de estratégias de marketing, de divulgação
deste espaço/mercadoria em outras esferas – regional, nacional, translocal – fez implodir espaços de
diferença dentro do próprio espaço, tornando-o visível/ acessível para mais pessoas:

2221

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

“(…) os lugares estão cada vez mais a ser reconstruídos como centros de consumo,
um contexto no qual bens e serviços são comparados, avaliados
eles próprios, são consumidos, particularmente
vários tipos de serviços para os

providenciando

comprados e usados. (…) os lugares,

visualmente. Especialmente importante é a provisão de

consumidores tanto os visitantes como os locais.” (minha tradução, Urry,

1997: 1)35

O lugar é assim re-conceptualizado, re-feito, enquanto ecomuseu, para a contemplação
turística: “os seus ambientes construídos e físicos, as suas economias e as suas imagens de lugar são todas
substancialmente reconstruídas.” (minha tradução, ibidem: 164)36 Ou seja, o espaço é objectificado através

do conceito de ecomuseu, como um museu fora de portas, um objecto de lazer que se vende.
Mas nem todo o acto de troca de mercadoria supõe uma partilha cultural completa de
interpretações partilhadas, pois o grau de valor coerente pode ser altamente variável dependendo da
situação, ou seja, depende da existência simultânea de diversos regimes de valor (supõe a cultura
como um sistema de significados localizados e com fronteiras). As políticas funcionam como ligação
entre regimes de valor. Partindo do exemplo do nosso caso de estudo e desenvolvendo a explicação
de Appadurai (1992): na mercadorização emanada de cima (ou seja, pelas classes dirigentes), quando
existe uma estratégia politicamente mediada à criação de um valor; a política não liga regimes de
valor, mas cria um que se sobrepõe, pela sua eficácia normativa, a todos os restantes.
“uma perspectiva alargada da vida social de uma mercadoria particularmente significante, permite-nos
duas perspectivas (…) primeiro que as lógicas de consumo comuns às pequenas comunidades estão
intimamente ligadas com regimes de valor mais amplos definidos por políticas de larga escala; e que a
ligação entre processos de «singularização» e «mercadorização» (para usar o termo de Kopytoff) na
vida social das coisas é ela mesmo dialéctica (…)” (minha tradução, Appadurai, 1992: 31)37

35

“(…) places are increasingly being reconstructed as centres for consumption, as providing the context within
which goods and services are compared, evaluated, purchased and used. (…) places themselves are in a sense
consumed, particulary visually. Especially important in this is the provision of various kinds of consumer
services for both visitors and locals.”
36
“their built and physical environments, their economies and their place-images are all substancially
reconscructed”
37
“the long view of the social life of a particular significant commodity, affords us two insights (…) first that
the customary consumptions logics of small communities are intimately tied to larger regimes of value defined

2222

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

4.2. O ECOMUSEU COMO ESPAÇO DE CONSUMO TURISTICO
“O turismo é prefigurativamente pós-moderno devido á combinação particular entre o

visual,

o

estético e o popular.” (minha tradução, Urry, 1990: 87)38

Urry (2000), associa uma configuração específica do turismo à fase do capitalismo pós-fordista
que vivemos e que descreve como desorganizado ou capitalismo tardio (na denominação de
Jameson). Partindo das premissas de que esta fase do capitalismo assenta grandemente na produção
de bens não-materiais (especialmente imagens), privilegia o consumo em detrimento da produção e
confere centralidade a um conjunto de novas preocupações (cultura, consumo, global, local,
ambiente); podemos considerar que todas estas características são também elas definidoras do
momento contemporâneo do turismo. Assim, este conjunto de especificidades associadas à
democratização do turismo (em que todas as classes sociais se deslocam) originou a procura de
múltiplos tipos de produtos turísticos, distintos do turismo de massas. Assim sendo, os turistas
passaram a diversificar as suas preferências, valorizando mais o conteúdo, a aventura, a
diferenciação, a autenticidade, a inserção na vida das comunidades visitadas. Começaram então a
proliferar formas de turismo alternativas: o ecológico, o cultural, o desportivo, o religioso, o temático,
entre outros, como resposta às diversificadas motivações das diferentes pessoas que viajam.
A experiência pós-moderna elege a viagem em vez do turismo, a escolha individual em vez do
pacote turístico de massas, a necessidade de ser um viajante educado e sobretudo as formas de
turismo com atenções e cuidados individualizados, especialmente concebidas para o consumidor.
“Com estes novos conceitos de turismo assistimos a uma estruturação da oferta
torno dos elementos “rural”, “campo”, “montanha”, “natureza” e

turística

em

consequentemente estamos perante a

demanda de áreas onde outrora o turismo praticamente não chegava.” (Pinto, 2004: 90)
by larger-scale politics; and that the
link between processes of «singularization» and «commoditization»
(to use kopytoff’s terms) in the social life of things is itself dialectical (…)”
38

“Tourism is prefiguratively postmodern because of its particular combination of the visual, the aesthetic, and
the popular.”
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Assim sendo os diversos países especializaram-se em diferentes sectores turísticos para os
visitantes (por exemplo a Tailândia especializou-se nas férias exóticas, a Suiça no montanhismo e
prática de ski, a Grã-Bretanha nas férias que enfatizam a história). Nesta divisão global do turismo,
quase todos os lugares se constituíram como objectos turísticos, não mais como centros de produção
ou símbolos de poder, mas como lugares de prazer (Urry, 1999: 212)
Uma destas novas formas de turismo alternativo e cultural, «o turismo em espaço rural»,
definido como um “conjunto de actividades, serviços de alojamento e animação de turistas em
empreendimentos de natureza familiar, realizados e prestados, mediante remuneração, em zonas rurais”
(Decreto de Lei n.º 54/2002 in Pinto, 2004: 91), visa oferecer a vivência de práticas, valores e tradições

culturais e gastronómicas da sociedades rurais, respondendo às “(…) novas motivações da clientela: a
procura do autêntico, da natureza, da saúde e da forma.” (minha tradução, Clary in Pinto, 2004: 92)39.

Como conclusão de diversos estudos efectuados (cf. Pinto, 2004), podemos arrematar que os
factores identificados como catalizadores de turistas para o espaço rural são: 1) a necessidade de paz
e sossego, 2) a cultura autêntica (tradicional, étnica, nativa), 3) edifícios e sítios tradicionais/herança,
4) estilos de vida alternativos (incluindo a gastronomia), 5) natureza não perturbada, 6) simpatia das
gentes, 7) fuga dos destinos turísticos de massas, 8) paisagem esteticamente agradável, 9) clima, 10)
actividades de ar-livre. Assim podemos claramente identificar três linhas de força que são a fuga à
agitação da cidade, o contacto com a natureza e o retorno ao idílio do campo.
São estes, precisamente, os principais recursos e factores de desenvolvimento oferecidos no
Centro Rural Abrantes Norte: a Albufeira da Barragem de Castelo do Bode, a extensa Mancha
Florestal, o Património Etno-Cultural, a Tradição Rural, as Actividades Desportivas; assim
direccionadas ao objectivo central, a saber, constituir o Centro Rural Abrantes Norte como um Pólo
Turístico Regional. Ou seja, através do tríptico: Natureza (Água, Mancha Florestal e Património),
Animação (Actividades Desportivas Náuticas e Todo-o-terreno) e Tradição (Produtos Locais,
Gastronomia e Etnografia) pretende atingir-se o alvo: constituir a região como uma mercadoria de
consumo turístico. O espaço assim conceptualizado – enquanto ecomuseu – permite a utilização das
potencialidades do território (paisagem e cultura) como oportunidades para a negociação da mudança.
39

“(…) nouvelles motivations de la clientèle: la recherche de l’authentique, de la nature, de la santé et de la
forme. »
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Apesar de o movimento geral se traduzir num declínio do sector primário em benefício dos
sectores secundário e terciário (consultar Apêndice I), a estratégia delineada para o Centro Rural
Abrantes Norte marca uma afirmação positiva das especificidades rurais da região. Na medida em que
as acções desenvolvidas constituíram sobretudo infra-estruturas, «modernizou-se» o espaço,
desenvolvendo as semelhanças entre o campo e a cidade40, garantindo um fundo comum que
fundamenta assim uma nova reivindicação da diferença.
“a grande prioridade definida á priori para este Plano é a necessidade de criação de
que, quer pelo seu carácter de preservação do património e/ou melhoria
quer pelo seu apoio a actividades concertas, “ (Plano

infra-estruturas

do bem estar das populações,

Global de Intervenção,

1996: 29)

As infraestruturas são perspectivadas no sentido da criação de uma dinâmica de mudança. Ou seja,
através das seguintes linhas estratégicas: 1) Qualificação do tecido produtivo da região; 2)
Desenvolvimento e valorização dos ecossistemas ambientais e 3) Implementação de projectos
estratégicos no domínio da economia quaternária (turística) pretendem-se atingir os seguintes
objectivos: 1) Combater o êxodo rural e o abandono da agricultura tradicional; 2) Preservar a
identidade cultural e 3) Preservar e ordenar a mancha florestal.
Assim sendo, através deste plano de desenvolvimento económico, as autoridades municipais
pretendem introduzir este local na divisão global do turismo, através da especialização em diferentes
sectores da indústria turística – Rural/ Ecológico/ Aventura.
“Simultaneamente, entenderam-no como instrumento de desenvolvimento de áreas

económicas e

socialmente deprimidas, (…), igualmente uma forma de organizar uma nova oferta que dê resposta à
procura deste produto turístico.” (Pinto, 2004: 90)

Em resumo, tal como no nosso terreno de estudo, também no contexto donde o ecomuseu é
originário, ele surgiu como um instrumento de uma politica estatal que procurava simultaneamente
preservar o passado, e/para utilizá-lo, como na Grã-Bretanha, para o desenvolvimento das áreas mais

40

Porque por outro lado também o espaço citadino tem sido sistematicamente alvo de desenvolvimento em
termos de ordenação estética, dotando-o de qualidades de usufruto da natureza que o aproximam da vivência do
campo (por exemplo no Parque Urbano de São Lourenço).

2225

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

desfavorecidas: “Na Grã-Bretanha, o turismo e a herança são oficialmente reconhecidos como sendo cruciais
para o sucesso económico do pais.” (minha tradução, Walsh, 1997: 122)41. As chamadas indústrias culturais

– artes, turismo e lazer – tornaram-se assim cruciais às transformações económicas e culturais dos
lugares.
As populações começaram a perceber que, num mundo globalizado, a produção de tradições e
de outros «patrimónios» colectivos é essencial à individualização do local, como um certificado de
qualidade. É o que atrai os visitantes, permite a mercadorização dos produtos, colocando as
comunidades no mapa e nos circuitos turísticos. Como explica Vasconcelos (1997), esta transformação
de alguns aspectos da cultura local em património, fonte de capital simbólico e/ ou económico, onde
rareiam outros capitais utilizáveis, tem vindo a ser estudada pelos antropólogos. Apesar de estas
reestruturações estarem frequentemente ao serviço de pretensões emancipatórias e de projectos que
visam criar e reforçar as comunidades («empowerment»), podem ser encaradas como introduzindo
uma dominação sub-reptícia, porque as representações são geralmente constituídas por agentes
exteriores e em posição de ascendência económica, social, política e cultural (como no nosso campo
de estudo) pois nem sempre os grupos dispõem de condições para se apropriarem efectivamente do
seu capital:
“(…) aparentemente apenas o consumo urbano ou autorização pode transformar a rusticidade em alta
cultura. Às populações rústicas simplesmente falta o capital cultural para impor os seus julgamentos
estéticos, e normalmente o capital monetário para reapropriar as imagens sancionadas pela
mercadorização urbana.” (minha tradução, Creed & Ching in Vasconcelos, 1997: 228)42

Apesar de o ecomuseu ser entendido pelos seus mentores como a espinha dorsal do Plano de
Intervenção no Centro Rural Abrantes Norte, a sua ideologia nunca foi consistentemente difundida,
dinamizada, entendida, o que irremediavelmente ditou o seu termo, enquanto projecto.

41

“In Britain, tourism and the heritage are oficially recognized as being crucial to the country’s economic
sucess.”
42
“(…) apparently only urban consumption or authorization can transform rusticity into high culture. Rustic
people simply lack the cultural capital to enforce their aesthetic judgements, and they usually lack the monetary
capital to reappropriate the images sanctioned by urban commodification”
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APÊNDICES

Nome do Projecto

Caract. Do Projecto

Localização

Ent.Executora

Subv. Comunitária

1 Acesso do Brescovo a Matagoza

Infraestrutura Pública

Santiago de Montalegre

CMSardoal

FEOGA

2 Mercado de Santa Clara

Infraestrutura Pública

Alcaravela

CMSardoal

FEOGA

3 Recuperação do Antigo Núcleo Escolar de Santa Clara

Infraestrutura Pública

Alcaravela

CMSardoal

FEOGA

4 Acesso à Albufeira do Castelo de Bode em Matagoza

Infraestrutura Pública

Fontes

CMAbrantes

FEDER

5 Acesso às Três Ilhas do Castelo de Bode

Infraestrutura Pública

Martinchel e Aldeia do Mato

CMAbrantes

FEDER

6 Mercado de Martinchel

Infraestrutura Pública

Martinchel

CMAbrantes

FEOGA

7 Arranjo do espaço do Miradouro nas Fontes

Infraestrutura Pública

Fontes

CMAbrantes

FEOGA

8 Arranjo da Rua Central e Miradouro de Aldeia do Mato

Infraestrutura Pública

Aldeia do Mato

CMAbrantes

FEOGA

9 Arranjo do Largo do Coreto do Souto

Infraestrutura Pública

Souto

CMAbrantes

FEOGA

10 Instalação da Sede do ECOMUSEU

Infraestrutura Pública

Martinchel

CMAbrantes

FEOGA

11 Percurso de Observação Sub-Aquática

Infraestrutura Pública

Aldeia do Mato

CMAbrantes

FEDER

12 Cais de acostagem para embarcações

Infraestrutura Pública

Aldeia do Mato

CMAbrantes

FEDER

13 Sinalização de Locais com Interesse Turístico

Infraestrutura Pública

Centro Rural Abrantes Norte

CMAbrantes

FEDER

14 Roteiros e Percursos Turísticos

Infraestrutura Pública

Centro Rural Abrantes Norte

Tagus

FEDER

15 Centros de Interpretação e Informação

Infraestrutura Pública

Centro Rural Abrantes Norte

Tagus

FEDER

Promoção e Divulgação

Centro Rural Abrantes Norte

Tagus

FEDER

Zona Mista

Centro Rural Abrantes Norte

Privados

FEOGA

16 Campanha de Comunicação e Marketing
17 Sist. De Incentivos a Pequenos Inv. Na Agricultura
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18 Acompanhamento do PGI e Animação do Centro Rural

Promoção e Divulgação

Centro Rural Abrantes Norte

Apêndice III: Resumo dos projectos desenvolvidos no âmbito da criação do Centro Rural Abrantes Norte.
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Anexo IX: Mapa de contextualização no país (in Panfleto Informativo/Publicitário Parque Náutico de Recreio e Lazer Aldeia do Mato)
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Ane
xo X: Panfleto Informativo/Publicitário do Ecomuseu.
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RESUMO

A Organização Mundial de Turismo define turistas como aqueles que viajam e permanecem fora dos
seus domicílios por período não superior a um ano de duração. Em termos econômicos o turismo é
visto como a atividade que implica em gastos de quem está fora de casa por, no mínimo, vinte e quatro
horas e, no máximo, um ano, envolvendo atividades economicamente diferentes nas áreas de
transporte, alimentação, hospedagem e lazer. Implica, por isso, grande interface entre vários setores
da economia, sendo importante entender bem a articulação entre eles, tanto no que se refere à sua
complementaridade, quanto aos impactos econômicos que seu desenvolvimento provoca. A matriz de
insumo-produto é uma excelente ferramenta de análise nesse sentido, permitindo visualizar as
articulações entre o turismo e o restante da economia, bem como estimar os impactos do turismo como
demandante e ofertante de insumos para a economia brasileira como um todo, assim como avaliar os
efeitos do crescimento do setor sobre a renda e o emprego gerados. É o que faremos nesse trabalho, a
partir da estimação da matriz de insumo-produto para o setor turismo no Brasil, para o ano de 2004.
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1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Turismo define turistas como aqueles que viajam e permanecem
fora dos seus domicílios por período não superior a um ano de duração. Outras definições afirmam que
o turista deve ficar mais de vinte e quatro horas no lugar que visita, para ser assim considerado. Em
termos econômicos e partindo dessas definições, o turismo é visto como a atividade que implica em
gastos de quem está fora de casa por, no mínimo, vinte e quatro horas e, no máximo, um ano,
envolvendo atividades economicamente diferentes nas áreas de transporte, alimentação, hospedagem
e lazer. Implica, por isso, grande interface entre vários setores da economia, sendo importante
entender bem a articulação entre eles, tanto no que se refere à sua complementaridade, quanto aos
impactos econômicos que seu desenvolvimento provoca.
A matriz de insumo-produto é uma excelente ferramenta de análise nesse sentido, permitindo
visualizar tais articulações entre o turismo e o restante da economia, bem como estimar os impactos do
turismo como demandante e ofertante de insumos para a economia brasileira como um todo, assim
como avaliar os efeitos do crescimento do setor sobre a renda e o emprego gerados.
É o que faremos nesse trabalho, a partir da estimação da matriz de insumo-produto do turismo
no Brasil, para o ano de 2004.
Uma das grandes dificuldades para estimar indicadores do turismo encontra-se no fato de que
os serviços que definem o turismo são consumidos tanto por turistas quanto pela população residente
nas localidades. Assim, uma preocupação importante desse trabalho de avaliação foi de excluir a parte
dos serviços relativa aos residentes.
Para tanto, usamos dados relativos a uma pesquisa do IPEA (2006), que calculou a parte do
emprego formal nas diferentes atividades que atendem turistas e residentes, separando a parcela
correspondente a atendimento a turistas. A pesquisa Emprego no Turismo do IPEA (2006) colheu
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), de trabalho formal nos
diferentes setores e encontrou os seguintes percentuais da mão-de-obra empregada no atendimento a
turistas: Alojamento – 73,06 %; Alimentação – 11,92%; Transporte – 53,32%; Auxiliares de Transporte
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– 19,71%; Agências de Viagem – 85,70%; Aluguel de Transporte – 35,71%; Cultura e Lazer – 6,69%.
No total do emprego nos diferentes setores, 26,19 % se refere a prestação de serviço a turistas e não a
residentes. Esses foram os percentuais usados aqui para calcular os sub-setores constituintes do
turismo no Brasil, com exceção do setor de transportes.
No caso dos transportes, não usamos o coeficiente encontrado porque, em primeiro lugar, ele é
um item que pode ser bastante desagregado nos dados do IBGE, de forma a excluir setores como o de
transporte de carga, que não se referem a atendimento a turistas. Em segundo lugar, após a
desagregação e exclusão dos sub-setores que só atendem a residentes, obtivemos uma participação
do setor de transporte em geral, de 55%, já muito próximo do percentual de 53,32% encontrado pelo
IPEA.
A figura 1 mostra o resultado dessas estimativas na composição do turismo, destacando a
participação dos diferentes sub-setores no total.
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Figura 1. Participação da atividades na composição do PIB
Observa-se, em primeiro lugar, que a maior participação é a do transporte rodoviário, seguida
do transporte aéreo, dos alojamentos e dos auxiliares de transportes. A parcela do turismo destinada
ao lazer propriamente dito, que define preferencialmente a atividade, segundo a Organização Mundial
de Turismo, é bastante menor, respondendo por apenas 2 % do total. Isso mostra a elevada
complementaridade das atividades que constituem o turismo, do ponto de vista econômico. Os
atrativos de cultura e lazer, grandes objetos do turismo e responsáveis por ele, têm participação
pequena nos rendimentos gerados pelo mesmo, que se espalham por diferentes setores e atividades
cuja participação econômica no turismo passa a ser muito maior.
Além dessa breve introdução serão apresentados os conceitos e cálculos dos métodos de
análise das relações intersetoriais na economia brasileira para esse trabalho. Em seguida, são
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apresentados e discutidos os resultados e as considerações finais obtidos a partir do modelo
anteriormente referido.

2. METODOLOGIA: O Modelo Insumo-Produto

O modelo de insumo-produto tem como objetivo fundamental analisar a interdependência entre
os setores de uma economia. Esse sistema de interdependência é formalmente demonstrado em uma
tabela conhecida como tabela de Insumo-Produto, que preserva as identidades macroeconômicas. Tal
estrutura consiste em um sistema de equações lineares, em que cada uma representa a distribuição da
produção de um setor entre os demais, sob a forma de insumos, e a demanda final, composta pelo
consumo das famílias, governo, formação de capital e exportações.
Uma vez que o sistema de insumo-produto opera sob retornos constantes de escala, considera-se a
existência de uma relação fixa entre a produção dos setores e seus insumos, conhecida como
coeficiente técnico. Em conseqüência, o modelo supõe que os setores utilizem insumos em proporções
fixas, de modo que suas funções de produção podem ser representadas por:

⎛z z
z ⎞
X j = min ⎜ 1 j , 2 j ,..., nj ⎟
⎜ a1 j a2 j
anj ⎟⎠
⎝

(1)

Em que:

X j é a produção total do setor j;
zij é o fluxo de insumos de i para j;

aij é o coeficiente técnico que indica a quantidade de insumo do setor i necessária para a produção de
uma unidade de produto final do setor j.
Sendo assim, um pressuposto que se faz fundamental no modelo é o de que os fluxos interindustriais
de i para j dependem unicamente da produção total do setor j no período. Por outro lado, considerandose a demanda final como exógena ao sistema, tem-se a dependência dos valores de produção de cada
setor em relação a ela, como será visto a seguir.
2.1 Modelo básico
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Em termos matriciais, o fluxo intersetorial em uma economia pode ser representado por:

AX + Y = X

(2)

Em que:
A é a matriz de coeficientes diretos de insumo, de ordem (n x n).
X e Y são vetores colunas de ordem (n x 1), com valores, respectivamente, da produção total e
da demanda final de cada setor.
Tratando-se a demanda final como exógena ao sistema, tem-se:

X = BY

(3)

B = ( I − A)

−1

(4)

Em que:
B é a matriz de coeficientes diretos e indiretos ou matriz inversa de Leontief, de ordem (n x n),
na qual o elemento bij deve ser interpretado como a produção total do setor i que é necessária para
produzir uma unidade de demanda final do setor j.

2.2 Modelo com efeitos induzidos
Para se calcular o efeito induzido é necessário endogenizar o consumo e a renda das
famílias no modelo de insumo-produto, desta forma, ao invés de utilizar a matriz A descrita acima,
teríamos:
⎡ A
A=⎢
⎣H r

Hc ⎤
0 ⎥⎦

(5)

Onde A é a nova matriz de coeficientes técnicos ((n+1)x(n+1)) contendo a renda (Hr) e o
consumo(Hc) das famílias.
Da mesma forma, teríamos que os novos vetores de produção total

X ((n+1)x1), e de

demanda final Y ((n+1)x1) seriam representados respectivamente por
⎡ X ⎤
X =⎢
⎥
⎣ X n +1 ⎦

(6)
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⎡ Y* ⎤
Y =⎢ * ⎥
⎣Y n +1 ⎦

(7)

onde os novos componentes estão relacionados à endogenização do consumo e da renda das famílias.
Desta forma, o sistema de Leontief seria representado como:
X = BY

(8)

B = ( I − A ) −1

(9)

2.3 Coeficientes
Tem-se também que W é um vetor (nx1) em que os elementos wj são, respectivamente, os
coeficientes de emprego, importações, impostos, salários, valor adicionado, entre outros, que são
obtidos dividindo-se, para cada setor, o valor utilizado destas variáveis na produção total pela produção
total do setor correspondente, isto é:

wj =

ej
xj

(10)

Em que:
Erro! Não é possível criar objectos a partir de códigos de campo de edição. é o coeficiente de
emprego do setor j;
Erro! Não é possível criar objectos a partir de códigos de campo de edição. é o pessoal ocupado
do setor j;

2.4 Geradores
Utilizando-se a derivação elaborada acima para o gerador de emprego, todos os demais
geradores da economia podem ser calculados:
n

E j = ∑ bij wi

(11)

i =1
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Em que:

E j é o gerador de emprego que estima o quanto é gerado de maneira direta, indireta e
induzida de emprego para cada unidade monetária produzida para a demanda final do j-ésimo setor.

2.5 Multiplicadores
De maneira semelhante, o multiplicador de emprego é obtido através da divisão dos geradores
de emprego pelo coeficiente de emprego correspondente. Indicando o quanto é gerado de forma direta,
indireta e induzida de emprego, importações, impostos para cada unidade diretamente gerada destes
itens. O multiplicador de emprego do j-ésimo setor seria dado então por:
n

Ej

i =1

wj

ME j = ∑

(12)

2.6 Índices de Hirschman-Rasmussen

A partir do modelo de Leontief, definido acima, consegue-se calcular os índices de ligação de
Hirschman-Rasmussen, para trás – quanto o setor demanda dos demais – e para frente – quantidade
demandada do setor em questão pelos outros setores da economia.
Desse modo, definindo-se B como a matriz inversa de Leontief, bij como sendo um elemento
da matriz inversa de Leontief, B * como sendo a média de todos os elementos de B ; e B* j , Bi* como
sendo respectivamente a soma de uma coluna e de uma linha típica de B , tem-se, então, que os
índices seriam os seguintes:
Índices de ligações para trás (poder da dispersão):

U j = ⎡⎣ B* j / n ⎤⎦ / B*

(13)

Índices de ligações para frente (sensibilidade da dispersão):
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U i = [ Bi* / n ] B*

(14)

Valores maiores que um para os índices acima referem-se a setores acima da média, e,
portanto, considerados chaves para o crescimento da economia. Na próxima seção serão apresentados
os resultados e discussões.

3. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Índices de Ligação

Os índices de ligações intersetoriais são indicadores econômicos elaborados para mensurar o
nível de interação de um determinado setor com os outros da economia. Quanto maior seu valor, maior
é sua importância dentro da cadeia produtiva. Altos índices de ligações intersetoriais indicam grande
importância da indústria como ponto de ligação dentro do sistema produtivo, comprando ou vendendo
insumos.
Os índices de ligações intersetoriais para trás estimam o nível de interação do setor com seus
fornecedores de bens e serviços, enquanto os índices de ligações intersetoriais para frente estimam a
demanda de outros setores pelos produtos do setor analisado, para serem utilizados para consumo
intermediário.
O índice de ligação de Hirschman e Rasmussen (HR) mensura o grau de encadeamento de um
determinado setor com o restante da economia. Deste modelo algébrico, é possível determinar quais
são os setores que têm o maior poder de encadeamento dentro de uma economia. Aqueles que
apresentam os índices mais expressivos – valores maiores do que 1 – são considerados setores
chaves, tanto no que diz respeito às ligações para trás como para frente, uma vez que sua demanda ou
fornecimento de insumos, respectivamente, é superior à média da economia.
O índice de puro de ligação (GHS) é semelhante ao índice de Hirschman e Rasmussen,
entretanto existe a diferença de que leva em conta o valor da produção respectiva a cada setor. No
índice GHS, os valores monetários das interações inter e intra-setoriais são considerados, como
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também é a relevância do setor do ponto de vista do volume absoluto de produção. Os setores
indicados como os mais importantes dentro da economia por este método são, em geral, aqueles que
unem grande interação e expressiva produção.
Em linhas gerais, os índices de ligação de Hirschman e Rasmussen – HR avaliam,
principalmente, os coeficientes técnicos de produção, preocupando-se com o quanto a tecnologia
adotada por cada setor é dependente ou fornecedora de insumos. Os índices puros de ligação, por sua
vez, avaliam importância dos volumes fornecidos ou demandados.
As Tabelas 1 e 2 apontam os valores dos índices de ligação de Hirschman - Rasmussen e dos
índices puros de ligação, obtidos por meio da análise do sistema nacional. Os dados também foram
ordenados de acordo com a matriz construída com 81 setores da economia brasileira, porém serão
apresentados apenas os setores diretamente relacionados ao Turismo.

Tabela 1 – Índices de ligações para trás e para frente de Hirschman-Rasmussen e coeficiente de
dispersão dos índices de ligações, Turismo, Brasil, 2004.
Índices de ligação de Hirschman-Rasmussen
Setores

Pra trás

Ordem

Pra frente

Ordem

Transporte ferroviário de passageiros - municipal

0.938

49

0.562

71

Transporte ferroviário de passageiros - intermunicipal

0.938

50

0.560

74

Transporte rodoviário de passageiros municipal

1.014

39

0.630

48

Transporte rodoviário de passageiros intermunicipal

0.860

62

0.579

61

Transporte rodoviário de passageiros interestadual

0.901

56

0.569

66

Transporte rodoviário de passageiros internacional

1.010

40

0.558

78

Outros transportes rodoviários regulares de passageiros

0.844

64

0.564

69

Seviços de táxi

0.810

67

0.558

79

Seviços de turismo e excursões

0.787

70

0.558

77

Outros transportes rodoviários não-regulares de passageiros

0.834

65

0.558

76

Transporte regular em bondes e teleféricos

0.597

81

0.557

80

Transporte aquaviário de passageiros

0.906

55

0.559

75

Transporte aéreo de passageiros

1.144

19

0.673

43

Ativ. Aux. Transp. Ferroviário de passageiros

0.780

73

0.571

64

Ativ. Aux. Transp. Rodoviário de passageiros

0.725

77

0.610

53
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Ativ. Aux. Transp. Aquaviário de passageiros

0.785

71

0.564

70

Ativ. Aux. Transp. Aéreo de passageiros

0.731

76

0.592

56

Agências e organizadoras de viagens

0.931

51

0.589

58

Aluguel de automóveis/outrostransportes terrestre - Turístico

0.635

79

0.575

63

Alojamento - Turístico

0.943

48

0.568

68

Alimentação - Turístico

1.082

31

0.579

60

Atividades recreativas e culturais - Turístico

0.764

74

0.561

72

Fonte: resultados obtidos no estudo.

Tabela 2 – Índices puros de ligações normalizados para trás, para frente e total, Turismo, Brasil, 2004.
Índice Puro Normalizado
Trás

Frente

Total

Transporte ferroviário de passageiros - municipal

0.051

0.013

0.032

Transporte ferroviário de passageiros - intermunicipal

0.033

0.007

0.020

Transporte rodoviário de passageiros municipal

1.017

0.226

0.622

Transporte rodoviário de passageiros intermunicipal

0.200

0.066

0.133

Transporte rodoviário de passageiros interestadual

0.121

0.035

0.078

Transporte rodoviário de passageiros internacional

0.003

0.001

0.002

Outros transportes rodoviários regulares de passageiros

0.057

0.022

0.039

Seviços de táxi

0.004

0.001

0.003

Seviços de turismo e excursões

0.014

0.003

0.008

Outros transportes rodoviários não-regulares de passageiros

0.011

0.002

0.007

Transporte regular em bondes e teleféricos

0.000

0.000

0.000

Transporte aquaviário de passageiros

0.006

0.005

0.006

Transporte aéreo de passageiros

0.538

0.390

0.464

Ativ. Aux. Transp. Ferroviário de passageiros

0.001

0.004

0.003

Ativ. Aux. Transp. Rodoviário de passageiros

0.014

0.056

0.035

Ativ. Aux. Transp. Aquaviário de passageiros

0.001

0.001

0.001

Ativ. Aux. Transp. Aéreo de passageiros

0.010

0.038

0.024

Agências e organizadoras de viagens

0.054

0.090

0.072

Aluguel de automóveis/outros transportes terrestre

0.019

0.013

0.016

Alojamento - Turístico

0.166

0.044

0.105

Alimentação - Turístico

0.329

0.059

0.194

2245

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

Atividades recreativas e culturais - Turístico

0.024

0.004

0.014

Fonte: Resultados obtidos no estudo.

Analisando-se as tabelas anteriores, nota-se que, em relação ao setores ligados ao turismo no
Brasil no que diz respeito aos índices de ligação de Hirschman e Rasmussen, merecem especial
destaque na economia nacional os setores Transporte aéreo de passageiros, Alimentação e Transporte
rodoviário de passageiros municipal – são esses os setores que apresentam os maiores índices HR
para trás do sistema nacional. São, portanto, os setores cuja tecnologia de produção apresenta os
coeficientes que têm maior necessidade em demandar insumos advindos dos outros setores.
Uma vez que o índice de HR não leva em consideração a importância econômica do setor,
avaliando apenas os coeficientes de produção (a tecnologia), é importante novamente ressaltar a
relevância da análise dos índices puros (GHS). Nesses índices, além dos coeficientes, considera-se
também a importância que o setor exerce sobre os outros em termos monetários. A análise dos índices
puros de ligação para trás normalizados mostram que o setor de maior destaque no sistema produtivo
nacional no que diz respeito ao turismo, segundo esse indicador, é o setor Transporte rodoviário de
passageiros municipal.
Observando-se especificamente os setores do turismo brasileiro notamos que apresentam
índices de ligação HR menores do que 1,na sua grande maioria, tanto para frente, quanto para trás.
Isso demonstra que tais setores apresentam uma importância menor do que a média da economia
como demandante e ofertante de insumos para a estrutura produtiva da economia.
A análise dos índices puros de ligação não altera a observação quanto à relativamente
pequena importância dos setores de turismo no encadeamento ao sistema produtivo brasileiro.
Entretanto, cabe apontar que esse resultado era esperado, já que índices puros de ligação não captam
a importância econômica dos setores com relativamente baixos volumes de produção, em relação aos
demais considerados no trabalho.

3.2 Multiplicadores de Emprego
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Neste trabalho foi construído o sistema intersetorial desagregando de forma mais especifica os
setores relacionados ao turismo. Foi, portanto, feito uma pesquisa específica para conhecer tais
setores e estimar por outras fontes de dados, o número de pessoas ocupadas no turismo e, assim, ser
capaz de utilizar do sistema Insumo-Produto construído e gerar os dados para a análise dos empregos
nesse ramo de atividade e responder qual a sua importância no Brasil. Esta seção começa com a
avaliação dos resultados obtidos através do cálculo dos multiplicadores de emprego para os setores
relacionados diretamente ao turismo no Brasil.
O cálculo dos coeficientes de geração de emprego direto, indireto e induzido relaciona a
quantidade de empregos com os valores monetários expressos em reais correspondentes, neste
trabalho, sempre ao ano de 2004 (empregos por milhões de reais de 2004). Por definição, os
geradores de emprego são divididos em três tipos:

•

gerador de emprego direto, determina quantos empregos são gerados em um
determinado setor produtivo quando a produção do mesmo setor é aumentada;

•

gerador de emprego indireto, determina quantos empregos são gerados em todos os
outros setores quando a produção de um determinado setor é aumentada;

•

gerador de emprego induzido, determina quantos empregos são gerados devido ao
aumento do consumo das famílias, influenciado pelo aumento da renda da população,
dado o aumento da quantidade de emprego direto, indireto e induzido.

A Tabela 3 adiciona o efeito gerador de emprego induzido aos dois outros efeitos (direto e
indireto). Supondo o aumento da produção do setor Atividades recreativas e culturais - Turístico da
ordem de um milhão de reais de 2004 haverá a geração de 54 postos de trabalho diretos, mas este
setor necessita de poucos insumos para a sua produção, por isso o efeito indireto de geração
empregos é insignificante (8 trabalhadores). Contudo, as 54 pessoas empregadas admitidas aumentam
seus rendimentos, efetivando compras que aumentam a produção de outros setores gerando mais 54
novos postos de trabalho na economia. Isto é caracterizado pelo efeito gerador de emprego induzido
pelo aumento da renda. O efeito total do advento de um milhão de reais de 2002 destinados a esse
setor, gera, portanto, o aumento de 116 postos de trabalho e corresponde a 11˚ colocação na geração
de empregos no país.
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Tabela 3. Efeito gerador – Emprego por milhões de reais de 2004
Setores

Direto

Indireto

Induzido

Total

Ordem

Transporte ferroviário de passageiros - municipal

12

11

56

79

38

Transporte ferroviário de passageiros - intermunicipal

13

10

57

80

36

Transporte rodoviário de passageiros municipal

48

13

47

108

15

Transporte rodoviário de passageiros intermunicipal

36

8

47

91

32

Transporte rodoviário de passageiros interestadual

38

10

46

94

26

Transporte rodoviário de passageiros internacional

32

13

45

90

33

Outros transportes rodoviários regulares de passageiros

37

8

47

92

31

Seviços de táxi

41

7

48

96

20

Seviços de turismo e excursões

38

6

48

93

27

Outros transportes rodoviários não-regulares de passageiros

38

8

47

93

29

Transporte regular em bondes e teleféricos

21

1

53

76

40

Transporte aquaviário de passageiros

8

8

46

62

52

Transporte aéreo de passageiros

2

19

39

60

55

Ativ. Aux. Transp. Ferroviário de passageiros

8

7

55

70

42

Ativ. Aux. Transp. Rodoviário de passageiros

8

6

52

67

46

Ativ. Aux. Transp. Aquaviário de passageiros

8

7

54

68

44

Ativ. Aux. Transp. Aéreo de passageiros

8

6

55

69

43

Agências e organizadoras de viagens

38

12

49

99

18

Aluguel de automóveis/outros transportes terrestre

16

3

29

48

72

Alojamento - Turístico

54

21

54

129

8

Alimentação - Turístico

59

31

47

137

5

Atividades recreativas e culturais - Turístico

54

8

54

116

11

Fonte: Resultados obtidos no estudo.

No caso do multiplicador a análise se torna mais difícil, pois este parâmetro advém da razão
entre os dois coeficientes citados. O denominador - o coeficiente de geração de emprego direto e
indireto ou o total - é dividido pelo coeficiente de emprego.
A intensidade das relações setoriais é o principal ponto de análise. Imagine, por exemplo, que
aumente a demanda por álcool. Em conseqüência, aumenta, no longo prazo, a produção de cana-de-
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açúcar. Ao mesmo tempo, pode-se aumentar a produção de maquinas próprias a essa cultura, de
implementos agrícolas, construções e assim sucessivamente. O que se observa é o processo
conhecido como multiplicador.
Este efeito multiplicativo, que se restringe somente à demanda de insumos intermediários, é
chamado de multiplicador do tipo I. No entanto, os efeitos também se repetem do lado dos insumos
primários de uma forma diferente: um aumento na demanda por mão-de-obra fará com que haja um
aumento no poder aquisitivo das famílias, gerando desta forma um aumento na demanda destas por
produtos finais. Isto fará com que haja um aumento, novamente, no nível de atividade dos setores
produtores, que por sua vez vão aumentar a demanda pelos diversos tipos de insumos, inclusive mãode-obra, que causará um novo aumento no poder aquisitivo, causando um aumento na demanda final
das famílias, e assim sucessivamente até que o sistema chegue ao equilíbrio. Este aumento do
emprego causado pelo aumento na demanda do consumo das famílias é chamado de efeito induzido
(multiplicadores do tipo II).
Como citado anteriormente, a divisão dos geradores pelo respectivo coeficiente direto gera os
multiplicadores, indicando o quanto é gerado, direta e indiretamente, de empregos, para cada unidade
de emprego direto criado. Especificando: o multiplicador do tipo 1 é a razão entre o gerador de
emprego direto e indireto pelo coeficiente de emprego; e o multiplicador do tipo 2 é a razão entre o
gerador de emprego total pelo coeficiente de emprego.
Matematicamente, um valor baixo do multiplicador tipo 1 significa que: ou que o coeficiente de
emprego é alto, ou o gerador de emprego direto e indireto é baixo, ou os dois fatos juntos. O inverso é
verdadeiro.
A tabela 4 apresenta os valores dos multiplicadores de emprego do tipo I e tipo II para valores
de reais de 2004.
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Tabela 4. Multiplicadores de emprego tipo I e II, milhões de reais de 2004, Turismo, Brasil.
Multiplicadores
de Emprego
Setores

Tipo I

Tipo II

Transporte de cargas

1.72

4.06

Transporte ferroviário de passageiros - municipal

1.96

6.62

Transporte ferroviário de passageiros - intermunicipal

1.77

6.05

Transporte rodoviário de passageiros municipal

1.27

2.24

Transporte rodoviário de passageiros intermunicipal

1.24

2.57

Transporte rodoviário de passageiros interestadual

1.25

2.47

Transporte rodoviário de passageiros internacional

1.39

2.77

Outros transportes rodoviários regulares de passageiros

1.22

2.49

Seviços de táxi

1.17

2.32

Seviços de turismo e excursões

1.17

2.42

Outros transportes rodoviários não-regulares de passageiros

1.21

2.47

Transporte regular em bondes e teleféricos

1.05

3.53

Transporte aquaviário de passageiros

2.07

7.83

10.09

29.09

Ativ. Aux. Transp. Ferroviário de passageiros

1.85

8.68

Ativ. Aux. Transp. Rodoviário de passageiros

1.80

8.46

Ativ. Aux. Transp. Aquaviário de passageiros

1.88

8.79

Ativ. Aux. Transp. Aéreo de passageiros

1.76

8.47

Agências e organizadoras de viagens

1.32

2.59

Turístico

1.17

2.93

Alojamento - Turístico

1.38

2.37

Alimentação - Turístico

1.52

2.32

Atividades recreativas e culturais - Turístico

1.15

2.16

Transporte aéreo de passageiros

Aluguel de automóveis e de outros meios de transporte terrestre -

Fonte: Resultados obtidos no estudo.

Este trabalho teve como objetivos a construção de um modelo de insumo-produto para a
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economia turística no Brasil, no ano de 20044 e, a partir desse modelo, mensurar e analisar as
relações intersetoriais e a importância na geração de emprego no país.
Dos resultados apresentados acima chamamos atenção aos resultados da geração de
emprego. Dado que um dos principais problemas da economia brasileira é a geração de empregos,
investimentos no setor turistíco teriam um efeito multiplicador induzido grande e, portanto, benefícios
para todos os setores do sistema não apenas aos setores diretamente ligados com complexo turístico
no Brasil.
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RESUMO:
Ao longo da última década o turismo assumiu, quer em termos nacionais quer em termos mundiais, um
papel primordial na promoção do desenvolvimento económico. Contudo, muitas das vezes o conceito
de desenvolvimento reduz-se ao conceito de crescimento e embora ambos os termos traduzam uma
acção de ampliação, somente o desenvolvimento implica a ideia de melhoria das condições de vida, de
passagem a um patamar superior em termos de bem-estar económico e social. Atendendo às receitas
que gera, ao valor acrescentado que produz, bem como ao seu contributo para a elevação da taxa de
actividade e redução da taxa de desemprego de um país ou região, o sector do turismo é hoje
considerado como um sector estratégico na promoção do desenvolvimento.
Com este trabalho pretende-se apreciar os factores explicativos da evolução registada ao nível do
destino turístico “Portugal Continental”, apreciar o estado de maturação dos ciclos turístico-económicos
portugueses como forma de ajudar o sector hoteleiro nacional numa perspectiva macroeconómica. A
variável fundamental é o número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros de Portugal”, no período
de 1981 a 2007, cujos valores foram oportunamente publicados pelo Instituto Nacional de Estatística.
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Palavras-chave: Turismo, Dormidas, Ciclos económico-turísticos, filtro de Hodrick Prescott, factores
explicativos do turismo.

ABSTRACT
During the last ten years the tourism sector became either in national or in international terms, a
primordial paper in fomenting the economic development. However, many times the economical
development is not distinguished from economical growth, and although both of them signify an
amplification action, only the economical development concept implies the idea of improving the life
conditions, of achieving a superior step in economical and social well-being. Taking in account the
earnings that it generates, the added value that produces, and its contribution to increase the activity
rate and the unemployment rate reduction, the tourism sector is nowadays considered as a strategic
sector to promote the development level.

With this written work we pretend to appreciate the explicative factors of the evolution registered by the
Portuguese destiny, appreciate the maturation of the tourist and economic cycles as a way of helping
the hotel sector in a macroeconomic perspective. The main variable for studying this phenomenon is the
number of nights slept in the Portuguese hotel and other equivalent establishments. The period begins
in 1981 and goes till 2007. The data base is the Portuguese statistical institute (INE).

Key-words: Tourism economics, nights slept, economic and tourist cycles, Hodrick Prescott filter,
explicative factors.
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1. INTRODUÇÃO
A actividade turístico-económica tem-se revelado como uma das principais causas do desenvolvimento
das regiões e dos países. Pelas suas características intrínsecas, trata-se de uma actividade
dinamizadora das actividades económicas regionais e locais que tem crescido de uma forma
relativamente rápida tanto no estrangeiro como em Portugal. Tratando-se de um sector económico
gerador de benefícios e também de custos, é desejável que ele se desenvolva de uma forma
sustentável que não prejudique nem as actuais nem as futuras gerações.
Segundo David e Abreu (2005), o desenvolvimento sustentável no turismo não se refere unicamente a
um problema de adequação da vertente ecológica a um processo social, mas a uma estratégia multidimensional da sociedade, que deve ter em atenção tanto a viabilidade económica como a viabilidade
ambiental num contexto social (Partidário, 1997; Eccles et al., 2001; e Jacobi, 2003). O conceito de
sustentabilidade adquiriu uma importância primordial sendo, actualmente, o grande desafio dos
mentores da política económica dos países: criar comunidades sustentáveis, isto é, criar ambientes
sociais e económicos que permitam satisfazer as necessidades da humanidade sem prejudicar as
aspirações das gerações futuras.
Em termos de organização, a presente investigação, após este preâmbulo, começa com uma
secção dirigida à problemática do Turismo e o Desenvolvimento sustentável e sua influência em
termos económicos; vem depois uma outra dedicada ao Desenvolvimento Sustentável do
Turismo como resultado de problemas graves que aconteceram noutras actividades
económicas, resultantes da massificação das mesmos e, donde a necessidade de assegurar a
sustentabilidade. A quarta secção tem o título “Os Ciclos Económicos, a actividade Turística e o
Desenvolvimento Sustentável em Portugal” e nele se pretende fazer uma aplicação empírica à
economia do turismo portuguesa recorrendo a uma metodologia que remete para o filtro de
Hodrick-Prescott e para a identificação dos ciclos económicos nas dormidas de turistas em
Portugal entre os anos de 1981 e 2007. O artigo termina com as considerações finais onde se faz
uma síntese do que ficou ao longo do texto particularmente no que diz respeito aos principais
ciclos que têm moldado a procura turística portuguesa.
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2. O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A emergência de novos destinos turísticos a nível mundial, bem como o alargamento da União
Europeia, têm aumentado a diversidade de destinos e produtos turísticos, provocando o afastamento
progressivo de alguns turistas dos mercados tradicionais que vai sendo substituído por novos países e
novos turistas. Portugal, ao contrário do que se verifica com muitos dos seus concorrentes, tem
conseguido manter a sua participação no “ranking” dos principais destinos mundiais, estando
actualmente entre os que recebem maior número de turistas a nível mundial.
Pelo peso deste sector no Produto Interno Bruto (PIB) nacional e o seu contributo na taxa de emprego,
o sector do turismo apresenta-se como um dos mais importantes, mais dinâmicos e mais
dinamizadores da economia nacional. Sob o ponto de vista económico, o turismo “abrange todas as
deslocações de pessoas, quaisquer que sejam as suas motivações, que obriguem ao pagamento de
prestações e serviços durante a sua deslocação e permanência temporária fora da sua residencial
habitual (…). O turismo é, uma transferência espacial de poder de compra originada pela deslocação
de pessoas: os rendimentos obtidos nas áreas de residência são transferidos pelas pessoas que se
deslocam para outros locais onde procedem à aquisição de bens e serviços” (Cunha, 1997: 9).
Como se observa no Quadro nº 1, segundo dados do INE publicados em 2007, as receitas do turismo
alcançaram no ano de 2006 o valor de 6649,1 milhões de euros, o que se traduz numa variação
positiva de 7,3% em relação a 2005. Neste mesmo ano o saldo da balança turística (receitasdespesas), apresentou uma variação positiva de 7,5%, valor que demonstra claramente a dinâmica de
crescimento deste sector de actividade.
Quadro nº 1 – Receitas e Despesas do Turismo em Portugal
Ano

Receitas

Despesas

Saldo

Variação (%)

2004

5.852,5

2.047,9

3.804,5

---

2005

6.198,5

2.454,2

3.744,3

-1,5%

2006

6.649,1

2.625,0

4.024,1

7,5%

Fonte: INE (2007).
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Dadas as receitas que gera e o seu contributo em termos de emprego, o sector do turismo é
considerado como um sector estratégico para a promoção do desenvolvimento de Portugal.
O aumento das receitas está directamente relacionado com a variação positiva que se tem verificado
ao longo dos últimos anos no número de dormidas (entendidas estas como permanência num
estabelecimento que fornece alojamento, considerada em relação a cada individuo, e por um período
compreendido entre 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte). A sua evolução pode ver-se no
Quadro nº 2 que se pode ver no seguimento do artigo.
Dado o aumento do número de turistas que pernoitaram no nosso País e a importância estratégica
deste sector, a oferta tem-se vindo a adequar gradualmente quer aumentando o número e a categoria
das unidades hoteleiras que constituem o nosso parque hoteleiro, quer aumentando o número de
quartos, quer acrescentando novos tipos de estabelecimentos – como o turismo rural, o turismo de
aldeia, o agro-turismo, turismo de habitação – quer ainda dedicando mais atenção à qualidade dos
serviços prestados.
Ao longo da última década, o turismo assumiu, tanto em termos mundiais como em termos nacionais,
um papel de primordial importância no desenvolvimento económico, desenvolvimento este que não
pode confundir-se com crescimento económico como é frequente acontecer. Se é verdade que ambos
os termos traduzem uma acção de ampliação, a verdade é que somente o desenvolvimento implica a
ideia de melhoria de bem-estar, de passagem a um mais alto patamar.
Segundo a Comissão das Comunidades Europeias (CCE, 2006: 2) “o turismo é um sector transversal,
que envolve uma grande diversidade de serviços e profissões, ligado a muitas outras actividades
económicas”.
Do que se disse se depreende que é importante medir o impacto do turismo no desenvolvimento de
muitos outros sectores da economia, nomeadamente nos transportes, na construção, no comércio a
retalho e em diversos outros sectores que fornecem produtos de férias ou serviços ligados ao turismo.
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De facto, está plenamente demonstrado que o turismo é um grande dinamizador das actividades
económicas locais e regionais face ao grau de apropriação potencial dos seus efeitos multiplicadores
pelos sistemas regionais e locais. Face às suas características intrínsecas, o turismo surge como um
conjunto de actividades económicas que podem potenciar desenvolvimento local ou regional, sem
perigo de deslocalização de actividades económicas, dos recursos produtivos e, consequentemente,
dos postos de trabalho (Silva, 2000).
Apesar do turismo desempenhar um papel importante no desenvolvimento dos países, “também se
reconhece que o turismo pode tornar-se vítima do seu próprio êxito se não se desenvolver de uma
maneira sustentável” (CCE: 2006: 3).
Sendo o turismo responsável, entre outros, pela movimentação de pessoas, capitais, e pela criação de
infra-estruturas, existe a necessidade de tornar eficientes todos estes fluxos e de compatibilizar os
vários domínios de actuação. Como referem Mota et al. (2007: 3087), “o turismo não deve ser encarado
“apenas” como um fenómeno macroeconómico mas, antes e também, um fenómeno que se
desenvolve à escala local com implicações directas e indirectas sobre a vida das pessoas e locais onde
se desenvolve”..
Segundo o Conselho Económico e Social (CES, 2001: 3), “em consequência de uma rápida expansão
do sector turístico, tanto nos (destinos) tradicionais como nos novos destinos turísticos, enfrenta-se
uma pressão cada vez maior sobre as dimensões naturais, culturais e socioeconómicas. Admite-se que
um crescimento incontrolado de um turismo destinado a obter benefícios a curto prazo tende a ter
consequências negativas, na medida em que danifica o meio ambiente, as sociedades e destrói as
bases sobre as quais o turismo assenta e se desenvolve”.
Até aos anos 70 do século passado, o turismo era considerado como uma “indústria limpa”, pelo que
não lhe eram imputados efeitos negativos nem de ordem social nem de ordem ambiental. A partir da
década de 80 começaram a surgir vozes que apontavam para os efeitos adversos que a actividade
turística exercia sobre o meio ambiente e a população residente e receptora do turismo (Burnay, 2000).
Esses efeitos negativos traduziam-se “na perda da qualidade de vida, nos desajustes das economias
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locais, no desmembramento da organização social, na ocultação dos povos e consequente perda de
identidade” (Burnay, 2000: 26).
O turismo, tal como acontece com outros sectores, consome recursos e gera desperdícios de natureza
económica, social e ambiental, devendo assim contabilizar-se à sua conta quer efeitos de natureza
positiva quer efeitos de natureza negativa.
A contabilização dos benefícios económicos do turismo pode ser levada a cabo medindo o seu efeito
na Balança de Pagamentos (BP), no PIB, na criação de emprego e consequente na redução do
desemprego, no desenvolvimento da actividade empresarial em vários domínios, bem como no
desenvolvimento das mais diversas estruturas económicas. Contudo, paralelamente aos benefícios, em
termos económicos, há que contabilizar também os efeitos nocivos escondidos em torno do turismo
como os seguintes (Manso e Oliveira, 2007):

•

O sistema de acessibilidades e de infra-estruturas exigidas para satisfazer as necessidades
turísticas, levam em muitos dos casos à realização de investimentos públicos mal calculados,
que não se traduzem na melhoria das condições de vida das populações que habitam as
regiões;

•

O aumento do turismo pode levar ao aumento dos preços dos produtos e à especulação
imobiliária;

•

O trabalho sazonal, muito frequente neste sector, não leva à fixação das populações, o que
implica muitas vezes o êxodo dos naturais dessas regiões para as grandes cidades;

•

Sendo muitos dos empreendimentos turísticos, nomeadamente nos países em vias de
desenvolvimento, levados a cabo recorrendo a capital estrangeiro, tal leva a que os lucros
gerados por essa actividade sejam exportados e não sejam investidos em benefício das
populações locais ou nacionais.
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•

O exercício da actividade produz externalidades negativas, que se traduzem em custos
económicos acrescidos suportados por toda a comunidade e não pelos seus verdadeiros
causadores e beneficiários.

Em termos ambientais, o turismo compreende um conjunto de actividades que podem ter efeitos
nocivos sobre o ambiente, nomeadamente o não respeito pela biodiversidade, e a má utilização dos
recursos naturais, entre outros.
No âmbito sócio-cultural, pela relação directa e indirecta das populações locais com os turistas, o
turismo pode provocar diversos tipos de impactos quer sociais quer culturais, tais como alterações nas
atitudes de consumo. Assim, atendendo aos impactos globais (negativos e positivos) do turismo e à
sua tendência de crescimento, o que realmente se pretende é o desenvolvimento de um turismo
sustentável, que contribua de forma estratégica para o desenvolvimento sustentado dos países onde a
actividade turística se desenrola.
Portugal, face à sua excelente posição geográfica e dado o valor concorrencial assinalável em
resultado de factores culturais, climatéricos e ambientais, não pode desperdiçar nem rejeitar a
responsabilidade de desenvolvimento que a sua vocação turística lhe proporciona. Para que isso se
verifique, há que promover a qualidade do turismo e assegurar a sua competitividade através de uma
politica coerente e sustentável.

3. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Nos últimos anos, tem-se verificado uma preocupação crescente com a sustentabilidade da actividade
turística. O conceito de desenvolvimento sustentável, isto é, o desenvolvimento que responde às
necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade de satisfazer essas mesmas
necessidades às gerações futuras, não pode deixar de estender-se também ao turismo.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), as directrizes para o desenvolvimento sustentável
do turismo e as práticas de gestão aplicam-se a todas as formas de turismo. Nesse sentido deve:
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•

Optimizar-se o uso dos recursos ambientais, mantendo-se os processos ecológicos essenciais;

•

Ajudar a conservar os recursos naturais e a biodiversidade biológica;

•

Respeitar a autenticidade sócio-cultural das comunidades receptoras, conservar as suas
culturas arquitectónicas e seus valores tradicionais; e

•

Assegurar actividades viáveis a longo prazo, que reportem benefícios socioeconómicos a todos
os agentes.

Assim, e segundo a mesma Organização, o desenvolvimento do turismo sustentável, é propiciador do
desenvolvimento sustentável, sendo um meio para diminuir as assimetrias regionais existentes entre os
países e no interior dos países, na medida em que este vai de encontro às necessidades das regiões
turísticas já que protege e aumenta as oportunidades de desenvolvimento dessas mesmas regiões.
O desenvolvimento do sector turístico levou a Organização Mundial do Turismo à construção de um
Código Mundial de Ética do Turismo. Aprovado em 1999, esse Código tinha como principais
preocupações: promover uma verdadeira parceria entre os actores públicos e os actores privados do
desenvolvimento turístico; avaliar os possíveis efeitos negativos deste sector no ambiente e no
património mundial; e defender as liberdades individuais e os benefícios das populações receptoras. É
no 3º de 10 artigos que constituem o referido Código de Ética, que está referido o turismo como factor
de desenvolvimento sustentável.
Existindo concordância mundial, relativamente ao facto de ser necessário promover um
desenvolvimento sustentável do turismo, também existe concordância no entendimento de que o
turismo, para se poder desenvolver de uma forma sustentável, ter de se afirmar em quatro pilares
fundamentais, concretamente:
- Sustentabilidade Ambiental: sendo a principal fonte de matéria-prima da actividade turística,
pretende-se um equilíbrio entre a actividade humana, o desenvolvimento e a protecção do
ambiente, de forma a aumentar os recursos naturais e a limitar os ambientalmente prejudiciais;
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- Sustentabilidade Económica: tendo presentes todas as interdependências da cadeia produtiva,
deve-se promover uma melhor utilização dos recursos e uma gestão mais eficiente;
- Sustentabilidade Social: dada a abrangência desta actividade, deve-se atender a comunidade
receptora, o património histórico-cultural e a sua interacção com os visitantes, de forma a
aumentar a auto-estima e o padrão de vida das comunidades locais, respeitando as tradições
culturais;
- Sustentabilidade Política: pretendendo-se uma estratégia que possibilite coordenar todas as
iniciativas, de âmbito nacional e local, de forma a permitir a redução/anulação das assimetrias
regionais e que favoreça o desenvolvimento sustentável do País como um todo.
Chegados a este ponto põe-se a questão de saber o que é necessário para o desenvolvimento
sustentável do turismo. Segundo a vasta literatura dedicada a esta temática, é consensual a
necessidade de:

•

Respeitar a autenticidade sócio-cultural da comunidade receptora;

•

Fomentar a participação activa e consciente de todos os stakeholders;

•

Utilizar da melhor forma os recursos (ambientais, culturais, etc.);

•

Certificar-se a viabilidade económica da actividade, no sentido em que proporcione benefícios
socioeconómicos não só no curto prazo mas também no longo prazo, e que estes sejam
distribuídos de uma forma igualitária e justa por todos os intervenientes do processo;

•

Promover a prática de acções socialmente responsáveis por parte de todos os intervenientes;

•

Existir uma saudável parceria entre o poder político, a iniciativa privada e a comunidade em
geral.

É nesta linha que se pretende que Portugal seja não só um país competitivo e moderno, “mas também
um País com mais qualidade ambiental, mais equilibrado e coeso territorialmente, onde as populações
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encontrem qualidade de vida e as actividades económicas se desenvolvam no respeito pelos valores
ambientais e de sustentabilidade” (MOPTC, 2005: 55).
Uma vez que o turismo constitui um factor de desenvolvimento, na medida em que se trata de uma
actividade económica que tem grande capacidade multiplicadora na economia local, deve-se “apostar”
no seu desenvolvimento, na linha do escrito pela equipa de Michael Porter que considerou o sector do
turismo como um sector prioritário para ajudar a levar a cabo o desenvolvimento sustentável de
Portugal (Monitor Company, 1994).
Para Silva (2000: 54), é ponto assente que

“o desenvolvimento racional e equilibrado do turismo é

fundamental para ao nosso país, já que, tratando-se de um sector gerador de infra-estruturas, de
equipamentos, de actividades e emprego, pode proporcionar uma verdadeira cadeia de riqueza com
repercussões directas nas economias regionais e na economia nacional, onde, no conjunto dos seus
ramos directos e indirectos, já possui um peso superior a outros sectores significativos na nossa
estrutura de especialização económica”.
Assim, o desenvolvimento do turismo, ao tratar-se de uma actividade caracterizada pela complexidade,
deve atender

“às múltiplas dimensões do sector, nomeadamente ao potencial para o aumento das

receitas externas, para a cobertura do défice da nossa balança comercial, para o combate ao
desemprego, para a valorização do património natural e cultural do País, bem como para a melhoria da
qualidade de vida dos portugueses e para a atenuação das assimetrias regionais” (MOPTC, 2005: 78).
No Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), documento onde estão definidas as acções para o
crescimento sustentado do turismo nacional até ao ano 2015, encontram-se mencionados os objectivos
e as linhas de desenvolvimento estratégico para o sector, materializados em cinco eixos estratégicos
(através de onze projectos de implementação), com vista a um turismo sustentável (MEI, 2007: 10): (i)
eixo 1: Território, destinos e produtos; (ii) eixo 2: Marcas e mercados; (iii) eixo 3: Qualificação dos
recursos; (iv) eixo 4: Distribuição e comercialização; e (v) eixo 5: Inovação e conhecimento.
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De forma a maximizar os benefícios do turismo e a minimizar as mudanças adversas e os impactos
negativos “devem ser definidas medidas sociais e culturais como parte dos recursos turísticos,
incorporadas no planeamento, no desenvolvimento e nos processos de gestão do turismo, dado que a
gestão efectiva dos impactos sociais e dos impactos culturais é vital para obter uma indústria turística
sustentável” (Baptista, 1997: 507).
Por outro lado, em Portugal, o futuro do sector do turismo deve passar por uma perspectiva de
sustentabilidade ambiental, económica e social, privilegiando-se a qualidade e a prática de acções
socialmente responsáveis.
Se, por um lado, as questões referentes ao turismo são, geralmente, analisadas na vertente económica
e de mercado, em detrimento dos aspectos sociais e ambientais, por outro lado, é indiscutível a
necessidade de as empresas deste sector de actividade praticarem acções socialmente responsáveis e
definirem estratégias com vista à adopção e implementação da Responsabilidade Social Empresarial
(RSE).
A RSE é, actualmente, um instrumento imprescindível com vista à promoção do desenvolvimento
sustentável das empresas e da sociedade. A necessidade de implementar modelos de
desenvolvimento sustentáveis, eficientes, eficazes e propiciadores de uma evolução equilibrada da
nossa sociedade, tem vindo a concentrar a atenção de investigadores internacionais e nacionais. A
este facto, de acrescido interesse, não é estranha a publicação em 2001, por parte da Comissão das
Comunidades Europeias, do Livro Verde com o título “Promover um quadro Europeu para a
Responsabilidade Social das Empresas” (CCE, 2001).
As empresas, pela influência que exercem na transformação do ambiente onde actuam, são
incontestavelmente actores decisivos no modelo de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, pedese às empresas para participarem na construção de uma Sociedade mais justa, através da
concretização de acções socialmente responsáveis, assumindo-se a RSE como um instrumento no
fomento do modelo social europeu, favorecendo todos os Estados Membros, para além do modelo
social internacional e global. Entre muitos outros, como exemplo a nível nacional, o Grupo Amorim tem
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procurado desenvolver a sua actividade económica de forma sustentável, empenhando-se não só na
rentabilidade económica mas também na promoção de condições sócio-culturais, em particular no
apoio às comunidades locais. Neste Grupo económico, uma das mais dinâmicas multinacionais de
origem portuguesa (do seu portfolio constam um vasto leque de actividades, como seja: a cortiça, os
têxteis e o turismo rural), têm-se vindo a desenvolver várias acções de desenvolvimento local,
nomeadamente acções de educação ambiental.
O comunicado da Comissão Europeia sobre o desenvolvimento sustentável, aprovado no Conselho
Europeu de Gotemburgo, nos dias 15 e 16 de Junho de 2001, salienta a importância da
responsabilidade social das empresas, na medida em que estas “deverão ser instadas a adoptar uma
abordagem pro-activa relativamente ao desenvolvimento sustentável nas operações que afectam
dentro e fora da UE” (CCE, 2001: 5).
Neste sentido, a RSE está a obrigar as empresas turísticas e outras a repensarem o seu papel na
sociedade e nas gerações futuras, bem como a forma como têm que conduzir os seus negócios. Aliás,
ao nível das empresas, tem-se vindo a verificar uma crescente consciencialização da necessidade de
estas praticarem acções socialmente responsáveis, nomeadamente em participarem mais activamente
na preservação do ambiente e no desenvolvimento socio-económico da sociedade como um todo. As
alterações de mentalidades e atitudes têm levado a que a prática de acções socialmente responsáveis
pelas empresas deixem de ter um carácter de mera opção, para passarem a ser uma questão
estratégica.
4. OS CICLOS ECONÓMICOS, A ACTIVIDADE TURÍSTICA E O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL EM PORTUGAL
4.1 Considerações Gerais
Apesar de em Portugal o turismo não ser um fenómeno novo, até aos anos 1925-30, teve uma
importância limitada em termos económicos e geográficos. Desde os anos 30 do mesmo século até à
actualidade, nunca deixou de crescer. Foram vários os factores que estão na origem do seu
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crescimento e desenvolvimento, nomeadamente “o aparecimento da circulação automóvel e a
extensão das férias pagas, a evolução dos salários reais anuais, a tendência para um certo
nivelamento económico, pela atenuação das grandes disparidades entre categorias profissionais, a
redução da duração dos horários de trabalho, os seguros sociais, os abonos de família (…) (Alexandre
XX, 2003:4).
Apesar de ter sido a partir da década de 30 do século passado que se verificou o despertar da
actividade turística, em Portugal, “por razões ligados a factos de conjuntura político-económica, as
Grandes Guerra desse século, bem como à condução da vida portuguesa pouco inclinada à mudança,
só a partir da década de 60, o turismo começou a ter expressão significativa no conjunto das
actividades nacionais”(Alexandre, 2003:5) Foi na década de 60 que se assistiu a um multiplicar de
investimentos vultuosos no sector do turismo (reforço das acessibilidades, construção de hotéis e as
mais diversas infra-estrutura), processo que levou ao crescimento significativo da oferta turística,
acompanhado por uma aumento acentuado do número de turistas estrangeiros que visitavam o nosso
País.
Apesar do seu crescimento contínuo, nos anos 80 confirmou regiões onde o fenómeno turístico
continua a expandir-se, ainda que com alguns casos graves em ambientais, e outras regiões que
pareceu terem entrado em recessão. Assim, se até aos anos 70 do século passado, o turismo era
considerado como uma “indústria limpa”, daí não lhe serem imputados efeitos ou externalidades
negativas quer de ordem social quer ambiental, a partir da década de 80 começaram a despontar
vozes denunciantes dos efeitos adversos que a actividade turística exercia sobre o meio ambiente e
sobre a população residente e receptora do turismo (Burnay, 2000). Esses efeitos negativos traduziamse “na perda da qualidade de vida, nos desajustes das economias locais, no desmembramento da
organização social, na ocultação dos povos e consequente perda de identidade” (Burnay, 2000: 26).
A crise económica verificada nos primeiros anos da década de 70-80, colocou técnicos, políticos e a
própria opinião pública a reflectirem perante os factos da realidade, designadamente, a escassez de
recursos, a existência de desigualdades sociais, e os fortes desequilíbrios regionais na distribuição da
riqueza, entre outros. Este cenário contribuiu fortemente para que já nesta década se sentisse a
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necessidade de uma nova cultura politica, mais pautada por preocupações de ordem social, pelo
progressiva consciencialização das populações em relação aos problemas ecológicos e à redução dos
equilíbrios regionais.
Segundo José Alexandre, (2003: 56) “no plano teórico, o turismo parecia encerrar qualidades
susceptíveis de gerar dinâmicas de desenvolvimento endógeno, designadamente nas regiões de
acolhimento. O turismo fazia o uso de recursos locais, em muitos casos sub-aproveitados, com fracas
potencialidades de utilização económica, ou renovável, pelo que permitia uma exploração mais eficaz
das potencialidades da região. Paralelamente, constituía um factor de diversificação da estrutura da
região, multiplicando as oportunidades de emprego e aumentando, consequentemente, o produto e o
nível de vida das populações locais. O turismo poderia ainda produzir importantes efeitos
multiplicadores na economia regional, promovendo a dinamização e modernização do tecido
económico em que se inseria, com reflexos no domínio cultural e garantindo os limiares mínimos
necessários à criação de infra-estruturas e equipamentos”. Contudo, pelo facto de o chamado turismo
de massa, escorado pela procura externa, ser orientado por operadores turísticos, fugiu do alcance de
controlo das autoridades locais, não se geraram dinâmicas de desenvolvimento nas regiões
necessitadas. Efectivamente, o que se veio a verificar, foi que a actividade turística, orientada e
implementada da forma como estava a ser feita, provocou graves efeitos no domínio social, cultural,
ainda maiores desequilíbrios espaciais em termos de desenvolvimento e, paralelamente, produziram-se
graves problemas ambientais.
4.2. Os Ciclos Turístico-Económicos Portugueses: Uma Aplicação Empírica
O turismo joga um papel muito importante na economia pelo seu contributo para outras actividades
económicas através dos efeitos multiplicadores. O objectivo desta secção do trabalho é analisar os
ciclos económicos na actividade turística medida através das dormidas em estabelecimentos hoteleiros
localizados no território nacional. Com este objectivo formulamos o modelo que integra o ciclo de vida
turístico dentro da evolução dinâmica da economia. O modelo converge para um estádio estacionário à
medida que as externalidades culturais e ambientais evoluem acima do nível social óptimo. O modelo
conduz a uma especificação econométrica que é estimada com os dados estatísticos de Portugal, um
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país dependente do turismo e dos recursos ambientais para o seu desenvolvimento quer económico,
quer social. O ciclo produtivo está fortemente correlacionado com a actividade turística e certamente
também com um possível índice de deterioração ambiental, podendo estar a caminhar-se para uma
saturação de longo prazo para alguns mercados. Contudo, estamos em crer que novos ciclos são
reactivados por novos mercados com origens diferentes, compensando os efeitos negativos
experimentados nos ciclos precedentes.
O turismo é uma actividade que está fortemente interrelacionada com o sistema económico. Os ciclos
económicos influenciam o desenvolvimento da “indústria” turística, e a actividade económica de
algumas regiões estão também dependentes da performance do turismo. A finalidade deste paper é
estudar a procura turística na perspectiva dos ciclos económicos, tentando descobrir a melhor
abordagem para a modelação que melhor preveja as mudanças no padrão da actividade económica
geral e o seu impacto no turismo.
Os dados estatísticos com os quais se vai aplicar o modelo envolvem o número de dormidas de turistas
oriundos quer de Portugal quer de Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Países Baixos (Holanda) e
de tantos outros países. O período abarcado vai de 1981 a 2007, os últimos dados disponíveis neste
momento. Os dados utilizados são anuais pelo que não contemplam efeitos sazonais.
4.2.1 Metodologia
A metodologia usada no isolamento quer da tendência de longo prazo (trend) quer dos ciclos
económicos assenta basicamente na abordagem de Hodrick-Prescott. O filtro de Hodrick-Prescott é um
instrumento matemático usado em macroeconomia e noutras áreas da teoria económica (e também
das finanças), especialmente na teoria dos ciclos económicos reais. Usa-se para obter uma
representação alisada não linear de uma série cronológica (neste caso o número de dormidas), que é
mais sensível a flutuações de longo prazo do que de curto prazo. O ajustamento da sensibilidade da
tendência às flutuações de curto prazo consegue-se modificando um multiplicador λ.
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A racionalidade da expressão (formula) é a seguinte: seja
variável cronológica. A série
representada por

(

) os logaritmos da

é constuida ou formada por uma componente de tendência,

e por uma componente cíclica, representada por

t de forma que

. Dado um valor adequado, positivo e escolhido valor de λ, há uma componente de
tendência que minimiza

O primeiro termo da equação é a soma dos quadrados dos resíduos ou desvios dt =et= yt − τt que
penaliza a componente cíclica. O segundo termo é um múltiplo λ da soma dos quadrados das
segundas diferenças da componente de trend. Este segundo termo penaliza as variações na taxa de
crescimento da componente de tendência. Quanto maior for o valor de λ, maior é a penalização.
Hodrick e Prescott aconselham a que com dados trimestrais se deve usar um valor de λ = 1600. Com
valores mensais ou anuais Maravall and del Rio (2001) recomendam valores entre 100.000 < λM <
140.000 (mensais) e 6 < λA < 14 (anuais), respectivamente
O filtro foi aplicado primeiro pelo economista Robert J. Hodrick e recentemente pelo vencedor do
prémio Nobel da Economia Edward C. Prescott..
O filtro de Hodrick-Prescott é óptimo quando: (i) Os dados apresentam uma tendência integrada de
ordem 2 ou I(2) e (ii) quando o ruído nos dados é aproximadamente normal com média zero e variância
σ² ou n(0,σ²), isto é, é ruído branco (white noise).
4.2.2 Base de Dados e suas Fontes
Os dados referem-se às dormidas em estabelecimentos hoteleiros localizados em território nacional no
período 1981-2007 e foram colhidos da base de dados do INE, designadamente das Estatísticas do
Turismo (diversos números). Os seus valores podem ser também acedidos pela Internet (www.ine.pt) e
estão disponíveis no quadro nº 2 seguinte.

2269

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

Quadro 2 – Número de Dormidas na Hotelaria Global em Portugal
Ano

Dormidas

Var. (%)

Ano

Dormidas

Var. (%)

1986

19700462

--

1997

29350283

4,6

1987

20272093

2,9

1998

32404499

10,4

1988

21269289

4,9

1999

32728061

1,0

1989

22053019

3,7

2000

33795123

3,3

1990

23813534

8,0

2001

33562591

-0,7

1991

26260993

10,3

2002

34208968

1,9

1992

25314042

-3,6

2003

33875471

-1,0

1993

23599738

-6,8

2004

34140600

0,8

1994

26146418

10,8

2005

35520600

4,0

1995

27936842

6,4

2006

37566461

5,8

1996

28063287

0,5

2007

39560729

5,3

Fonte: INE (2007).
Apreciando a sua trajectória de longo prazo vê-se que o número de dormidas tem vindo em
crescimento constante com praticamente uma só perturbação nos princípios dos anos 90 em que
houve uma redução efectiva do número de dormidas de turistas e um ligeiro abrandamento já nos anos
iniciais da actual década. No resto do período o crescimento foi sustentado como se vê no gráfico nº 1
seguinte.
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Gráfico nº 1. Evolução da procura turística vista através das dormidas em território português
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4.2.3 Estimação da tendência de longo prazo de Hodrick-Prescott (HP)
O gráfico seguinte mostra a linha de tendência de Hodrick-Prescott (HPTREND01) a par da série inicial
das dormidas (Y).
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Gráfico nº 2. Evolução da tendência de longo prazo
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4.2.4 Estimação dos ciclos Económico-Turísticos
Uma vez estimada a tendência recorrendo ao filtro de Hodrick-Prescot vamos agora identificar os ciclos
económico-turísticos usando o resto da metodologia d HP atrás referida para em seguida procedermos
a alguma discussão das fases que compem cada um dos diversos ciclos identificados. Comecemos
pela identificação dos ciclos cujo gráfico se deixa no gráfico nº 3 seguinte.
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Gráfico nº 3. Evolução dos Ciclos Económico-Turísticos em Portugal
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Os resultados mostram que há 4 importantes ciclos completos e mais 2 incompletos (um no início e
outro no fim) ao longo destes 27 anos em estudo.
Do primeiro ciclo incompleto (1981-1984) vê-se apenas a parte final correspondentes às fases de
declínio (até 1982) e de recessão (1982-1984). O período em estudo não nos permite verificar quando
se terá iniciado este ciclo nem a sua duração e características. É contemporâneo com as restrições
impostas a Portugal pelo Banco Mundial, o Governo do Bloco Central, a criação dos contratos a
prazo…
O primeiro ciclo económico completo abarca o período 1984 a 1989, tem uma duração de 5 anos, é
maioritariamente negativo, com fases de crescimento de declínio de apenas 1 ano cada e de recessão
de 3 anos. É contemporâneo com o fim do governo do Bloco Central, com as eleições intercalares de
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1985 ganhas com minoria por C. Silva, com as ajudas de pré-adesão e a entrada na União Europeia
(1986), com o 2º governo (de maioria) de C. Silva e com um período de acentuado crescimento
económico.
O segundo ciclo completo vai de 1989 a 1993 e caracteriza-se por ter uma duração total de 4 anos,
dois de crescimento muito rápido (1 para a recuperação do ciclo e outro para crescimento) e um de
declínio e outro de recessão, logo extremamente rápidos. Politicamente coincide com a continuação do
governo do PSD, as eleições de 1991, ganhas novamente por este partido,...
O terceiro ciclo completo vai de 1993 a 1996, com uma duração de 3 anos é o menor do período em
estudo e tem como elementos caracterizadores os seguintes: uma fase de recuperação de dois anos e
uma de declínio/recessão; é quase duvidoso que se possa falar de um ciclo completo dado o facto de o
crescimento e o declínio do ciclo quase não se verem na figura. Corresponde à fase final de
contestação do governo de C. Silva, as eleições de 1995, ganhas por Guterres e o PS, o início da
caminhada rumo ao euro e à convergência com a UE.
O quarto período completo vai de 1996 a 2004, tem uma duração de 8 anos, fases de recuperação e
de crescimento muito rápidas (2 anos) e fases de declínio e recessão de 6 anos (2+4 anos,
respectivamente) logo relativamente lentas. Coincide com a entrada no clube do euro, a saída de cena
de Guterres e a entrada em acção de D. Barroso e S. Lopes do PSD coligado com o PP e uma crise
acentuada tanto em termos turístico como económicos com grande desequilíbrio das contas e grande
dificuldade em cumprir as metas impostas pelo Euro (deficit orçamental e peso da dívida). Este ciclo é
ainda contemporâneo e sofreu os seus efeitos dos atentados terroristas de Nova York e outras cidades
americanas de 11 de Setembro de 2001 e de Madrid de 11 de Março de 2003 tendo ainda contribuído
para agravar a fase descendente em que se encontrava o ciclo.
O sexto e último ciclo está ainda incompleto pois apresenta apenas as fases de recuperação e de
crescimento não havendo sequer indicação se o ciclo já atingiu o seu pico. Coincide quase com a
entrada em cena do governo maioritário de J. Sócrates/PS, a caminhada e luta pelo controlo do deficit,
um período de grandes sacrifícios e de alguma esperança na convergência com a UE. É também
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contemporâneo dos atentados de Londres de 2005 facto que não é visível no ciclo, talvez porque
nessa altura vinha de uma profunda depressão que teve o seu ponto mais baixo em 2004 e que dava
então os primeiros passos de recuperação.

Chegados a este ponto põe-se a questão inicial: será o turismo a panaceia dos problemas de
desenvolvimento económico português? Em nossa opinião o turismo não será uma solução milagrosa
para resolver todos os problemas de desenvolvimento de Portugal e das suas regiões mas que pode
dar uma enorme ajuda disso não temos qualquer dúvida, nem nós nem a maior parte dos autarcas e
portugueses que apostam decididamente neste vector como vector fundamental para desencalhar
muitas das regiões que têm visto o progresso passar-lhes ao lado e a desertificação e o
despovoamento alastrarem por todo o lado, particularmente nos 70% do país que preenchem o interior
do país com excepção da faixa Setúbal-Braga, do litoral algarvio e da região da Madeira. E estando
cheios de recursos naturais, patrimoniais, paisagísticos, cinegéticos, gastronómicos, culturais,
arqueológicos,..., alguns até já reconhecidos pela UNESCO como patrimónios da humanidade,
precisamente os recursos que o turismo moderno procura por todo o lado...

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de investigação procura chamar a tenção para o papel do turismo no fomento de
um desenvolvimento sustentável em Portugal e no mundo com o objectivo de evitar que os actuais
investimentos e acções tomados ao nível do sector turístico venham a comprometer o futuro das
gerações vindouras. Para que isso aconteça – o desenvolvimento sustentável – de Portugal é
fundamental ser extremamente cauteloso.
Uma outra razão de ser do trabalho é apreciar a trajectória de desenvolvimento do turismo em Portugal
relacionando-o com a teoria dos ciclos económicos, no sentido de indagar quantos ciclos turísticos
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nacionais estão presentes entre o início dos anos 80 (1981) e 2007 e verificar qual a fase do actual
ciclo, se já atingiu um estádio de maturação, se está em fase de crescimento ou se já se encontra em
declínio.
Para o isolamento dos ciclos económicos usou-se a metodologia desenvolvida por Robert Hodrick e
Edward C. Prescott, o último dos quais um recente prémio Nobel da Economia. Esta metodologia foi
publicada no final dos anos 90 do século passado, em 1997.
Para esse efeito recolheu-se das Estatísticas do Turismo publicadas anualmente pelo INE o número de
dormidas nos estabelecimentos hoteleiros nacionais, estimou-se a sua tendência dada pelos
ensinamentos de Hodrick-Prescott e em seguida os ciclos económico-turísticos segundo a mesma
abordagem. A análise revelou a existência de dois ciclos incompletos, um inicial e um final, e de quatro
outros ciclos completos, um de 1984 a 1989, com 5 anos, outro de 1984 a 1993, com 4 anos, outro
ainda de 1993 a 1996, com 3 anos, e outro ainda de 1996 a 2004 com 8 anos. A análise revelou ainda
que o actual ciclo se iniciou em 2004 com a fase de recuperação que continuou com a fase de
expansão, não se sabendo ainda se esta fase já terminou ou se ainda está em desenvolvimento.
A análise revelou ainda uma grande correlação entre as várias fases dos ciclos e o comportamento do
PIB nacional e também internacional e ainda que fenómenos como os atentados terroristas de 11 de
Setembro de 2001 dos EUA e de 11 de Março de Madrid acentuaram as fases descendentes dos ciclos
económico-turísticos, o que não se notou a propósito dos atentados de Londres de 2005 talvez pelo
facto de o ciclo estar a iniciar uma retoma de uma recessão prolongada do ciclo anterior.
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Contributo da procura de amenidades rurais numa óptica de marketing
territorial
- Estudo de caso na Albufeira da Barragem do Castelo de Bode –
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Escola Superior Agrária de Santarém
Instituto Politécnico de Santarém
paula.ruivo@esa.ipsantarem.pt

Nesta comunicação apresentam-se os resultados do trabalho de campo realizado nas localidades de
Dornes, Castanheira e Ilha do Lombo, situadas na margem da Albufeira da Barragem do Castelo de
Bode. Pretendendo-se avaliar a possibilidade de analisar as novas procuras do rural, numa óptica do
marketing territorial, a investigação realizada focou-se particularmente na necessidade de conhecer o
perfil dos utilizadores do território escrutinando atitudes e percepções face ao consumo das
amenidades rurais nele inventariadas. A partir da informação obtida pela aplicação de um inquérito aos
utilizadores do território, discutem-se as diferenças evidenciadas que indiciaram uma associação entre
grupos de amenidades rurais usufruídas com clusters de utilizadores dos territórios rurais. O principal
desafio será o de proceder à integração dos diferentes elementos territoriais, reconhecendo eventuais
vectores de valorização dos territórios rurais contribuindo, para que numa óptica de marketing territorial,
se definam estratégias de intervenção da oferta territorial em favor do bem estar dos públicos-alvo
seleccionados e do incremento da atractividade dos territórios rurais.
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1. Introdução
As recentes transformações do rural vêm colocar novas questões sobre a natureza, necessariamente
heterogénea, das relações de troca que os territórios rurais podem gerar com uma larga gama de
públicos. É hoje comummente aceite um consumo crescente do espaço rural por urbanos, o qual
parece continuar a ser favorecido por factores de ordem socioeconómica, como uma maior
consciencialização ambiental, maiores períodos de ócio, maiores facilidades de acesso e de
mobilidade, aumento de rendimento disponível, e também por factores de ordem psicológica que se
relacionam com a pressão do quotidiano da vivência citadina. Mais recentemente tende-se, também, a
identificar um aumento do consumo do rural com uma nova dinâmica conferida pelo acréscimo da
presença de famílias em férias, possuindo ou não residências secundárias no território rural, e pela
crescente migração de reformados e de desempregados, geralmente de retorno às suas origens. Os
indivíduos tendem, então, cada vez mais, a procurar os territórios que são mais atractivos e/ou que de
alguma forma, se apresentem melhor valorizados, não apenas enquanto residentes, trabalhadores, não
residentes (visitantes e segunda residência) mas ainda enquanto investidores, na expectativa de
encontrarem o ambiente mais favorável para se fixarem, visitarem ou desenvolverem as suas
actividades. São, no entanto, igualmente reconhecidas as debilidades de um rural frágil, envelhecido,
carente de equipamentos e serviços básicos, com reduzida capacidade empresarial e que se mostra
pouco dinâmico no aproveitamento dos seus recursos locais.
Assumindo-se a perspectiva de abordar os territórios rurais numa óptica semelhante à de uma
empresa, conciliando uma procura que se prevê crescente, quer em termos residenciais quer em
termos turísticos, com uma oferta consciente de que pode melhor aproveitar os atributos territoriais,
pretende-se com esta comunicação compreender como o marketing territorial pode contribuir
simultaneamente para melhorar o sentimento de identidade territorial e o incremento do bem-estar,
diferenciando o território perante os seus concorrentes.
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2. Territórios rurais e marketing
O marketing é “uma actividade que gere relações de troca”, em que “uma entidade (organização ou
indivíduo) tem algo para oferecer que outra entidade (mercado) está disposta a adquirir porque
reconhece valor na oferta”, como refere Pires (1995), que acrescenta que é ao gestor de marketing que
cabe assegurar que estas relações se processem com eficácia, e se mantenham ao longo do tempo,
ajustando a capacidade da oferta às necessidades do mercado. Entre as muitas definições de
marketing avançadas por Lambin (2000), Lendrevie et al. (1996), Pires (1995), Kotler (1994), Stanton e
Futrell (1987), Holtje et al. (1982), apresenta-se a definição da American Marketing Association:
“Marketing é o processo de planeamento e execução da concepção do produto, atribuição de um
preço, comunicação e distribuição de ideias, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam
objectivos individuais ou organizacionais”.
Nesta comunicação pretende-se apresentar a reflexão realizada num estudo43 de avaliação da
possibilidade e da legitimidade de estender aos territórios rurais as abordagens já conhecidas do
marketing tradicional. As aplicações mais frequentes do marketing territorial enquadram-se no âmbito
da localização empresarial e do marketing urbano, mas impõe-se, alguma capacidade de empreender a
sua aplicação, em termos de adequação a territórios fragilizados e carentes de ícones, combatendo
adicionalmente a habitual visão de que representa uma mera comercialização do património natural
e/ou cultural.
O marketing territorial, embora constituindo-se como uma área de aplicação da teoria de marketing que
se pode dizer relativamente recente, é um fenómeno antigo, ainda que a sua expressão como domínio
de estudo tenha apenas surgido no final do século passado. Em Portugal, para além do trabalho de
Cidrais (1998), destacam-se ainda, os estudos de marketing territorial de Neves (1993), Nunes (1999) e
Almeida (2004), todos eles dedicados a cidades portuguesas. Cidrais (1998) defendeu a tese de que os
“conceitos de marketing, podem ser adaptados a situações concretas, perante diferentes modelos, num
apoio eficaz à gestão do território”. Este autor reitera “a fluidez deste conceito que comunga com as
43

Este trabalho de campo insere-se na preparação da dissertação de doutoramento a apresentar no Instituto
Superior de Agronomia.
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teses do marketing de serviços públicos, do marketing social, do marketing internacional, do marketing
político e do marketing inter-organizacional”.
Antunes (2002, cit. por Almeida, 2004) veicula a possibilidade de utilização do marketing pelas
comunidades regionais, reafirmando, tal como Cidrais (1998), a importância de identificar vantagens
distintivas como contributo para o reforço da competitividade das pequenas e médias cidades. Este
último autor, justifica ainda “a viabilidade e o interesse em utilizar o marketing territorial para o
desenvolvimento, emancipação, promoção e afirmação de territórios de uma região periférica da
Europa”, à semelhança de Caroli (1999, cit. por Gilodi, 2004) que, numa perspectiva de
desenvolvimento sustentável, explicita que a sua utilização promove a competitividade económica de
uma área geográfica, contemplando outros objectivos como o equilíbrio e a coesão social,
conjuntamente, com a sustentabilidade ambiental. Young (1999), considera também o marketing
territorial como um conjunto de actividades, destinadas a incentivar o desenvolvimento económico
local, melhorando a atracção aos olhos de quem decide o investimento, privado ou público,
favorecendo movimentos de residentes e visitantes com rendimento disponível, beneficiando a próactividade dos territórios, num ambiente cada vez mais concorrencial.
Também Rainisto (2003) concorda com a utilização das ferramentas do marketing tradicional no
marketing territorial, mas alerta para o facto de “os territórios não serem produtos ou serviços normais,
mas um pacote de bens, serviços e percepções dos consumidores e todas as suas combinações”,
indiciando uma nova abordagem ao conceito de território. Caroli (1999, cit. por Maiello (2004) e Pireddu
(2000), entre outros autores, referem-se a este aspecto, apresentando o território como um produto
compósito, caracterizado por uma oferta em que coexistem recursos tangíveis e intangíveis, e pela
prestação de serviços públicos e privados, necessários ao bom acolhimento de investidores, residentes
e visitantes.
São muitas as estratégias que podem ser utilizadas num processo de marketing territorial, coexistindo
muitas das vezes, na procura de novas ou das necessárias intervenções nos territórios, de acordo com
os objectivos preconizados. De acordo com Kotler et al. (1994), são seis as estratégias genéricas que
permitem melhorar a posição competitiva de um local ou de uma região: atrair mais visitantes ao
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território, atrair mais investidores, reter e expandir os actuais negócios, fornecer incentivos para o
estabelecimento de novas empresas, incentivar a promoção de exportações e aumentar a população
residente.
O reforço da atractividade do território, que evidencia as especificidades territoriais, pode recorrer à
valorização dos produtos que dele são oriundos, respondendo igualmente a uma apetência por
produtos naturais e tradicionais por parte de um crescente segmento da população. Esta utilização da
preservação dos saber-fazer, eventualmente aliada a novas tecnologias, pretende contribuir para a
valorização de produtos locais e, consequentemente para a revalorização do território. São conhecidos,
projectos de investigação, que tiveram por objectivo a identificação de constrangimentos e de
actuações no desenvolvimento e a protecção de produtos e de serviços de qualidade em diferentes
regiões. Bousset (2002) relacionou os resultados de dois projectos – RIPPLE e SPRITE44, e apontou
no sentido de que acções públicas específicas podem contribuir para a preservar a qualidade das
produtos presentes num território mas igualmente para, em conjunto com outros atributos, contribuir
para transmitir a imagem de um território. A utilização destas estratégias estende-se igualmente a
outros produtos não protegidos, ainda que relacionados com a actividade rural. No mesmo âmbito
surge a valorização do património, também factor de afirmação de identidade e, consequentemente,
como reforço da atractividade do território.
A criação de um quadro de vida atractivo permite promover um território perante os seus públicos. A
oferta conjunta de serviços, destinados aos residentes, visitantes e empresas, deve procurar colmatar a
mera disponibilização de amenidades, reforçando a atractividade. A integração de qualquer estratégia
requer a existência de serviços básicos à população, sendo expressamente importantes os serviços de
apoio local à infância, de apoio social a idosos e deficientes, nomeadamente na vertente de apoio
domiciliário, serviços de animação recreativa de base local e outros serviços básicos de apoio aos
cidadãos.

44

RIPPLE FAIR – Regional Images and the Promotion of Quality Products and Services in the Lagging Regions of the European Union
(coordenado pela Universidade de Coventry); SPRITE – Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe’s Lagging Rural Regions
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Em síntese, as dinâmicas das políticas actuais parecem privilegiar a criação de uma nova base
económica, assente na diversificação das actividades, e que passa não apenas pela produção agrícola
mas pela qualificação da oferta de valores do território. O resultado destas acções, ou da sua
combinação, depende do nível de participação dos agentes territoriais, com maior ou menor
intervenção dos poderes públicos. Baptista (2006) critica a lentidão com que frequentemente estes
agentes tomam iniciativas e em resultado da sua investigação sobre a diversidade rural, comenta que
“nem a agricultura e a floresta, nem outras utilizações do espaço, são hoje a chave para ler ou intervir
no rural”. O que torna único um território é o seu capital social, como também refere Caroli (1999, cit.
por Gilodi, 2004), o que para muitas regiões do nosso país constitui uma debilidade reconhecida, pelo
que importará investir todos os esforços para reconhecer e fazer valer a autenticidade e natural
vocação diferenciadora do território. A maior parte destas reflexões remete, directamente, para o tema
das amenidades rurais enquanto elementos potenciadores da atractividade de um território.

3. Amenidades rurais e marketing territorial
Na leitura do território encontramos características que podem ajudar a diferenciar o território em
estudo, suportando eventuais actuações que incrementem a atracção de residentes, não residentes
(visitantes e trabalhadores) e investidores/empreendedores. Vários autores têm vindo a afirmar que
essa maior procura de actividades recreativas e de lazer ao ar livre, vai depender das características do
território, mais concretamente dos atributos que podem ajudar a diferenciá-lo perante os territórios
concorrentes, indiciando pistas para a questão de como as amenidades rurais podem influenciar a sua
capacidade de atrair públicos. A OCDE (1999) definiu-as como “uma larga gama de características das
áreas rurais, naturais ou produzidas pelo Homem, incluindo terrenos incultos e cultivados, monumentos
históricos e mesmo tradições culturais”. Ainda de acordo com a OCDE (1995, cit. por Veiga, 1999) o
seu aproveitamento económico deve constituir-se como uma relação duplamente positiva “na qual o
território é usado para promover o produto e o produto promove o território, resultando em aumento de
valor dos seus recursos locais, sejam eles produtos primários de qualidade, mercados de artesanato
tradicional ou atracções turísticas”. Assim a gestão das amenidades rurais necessita da aplicação de
procedimentos de marketing, instrumento que pode favorecer a criação e/ou o desenvolvimento de
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utilizações do território e/ou dos seus produtos e ajudar a construir a adequada imagem do território.
Esta capacidade de apresentar diferentes imagens, de atrair em grau diferente os residentes, visitantes
e investidores e as consequentes actividades geradoras de orientações emprego, é de grande
importância para numerosos territórios rurais, e constitui a base e o estímulo para a concorrência entre
eles. A intensidade da concorrência entre territórios rurais vai também, determinar os objectivos, as
estratégias e as políticas de incremento da atractividade de cada território.
Na realidade, o marketing territorial defende prioritariamente a necessidade de conhecer o território e a
sua história, o que permite recuperar pontos fortes, de origens diversas, que possam ser utilizados
como vectores estratégicos nas fases de operacionalização subsequentes. Conhecer o território implica
conhecer os diversos agentes com intervenção local, os decisores autárquicos, as empresas instaladas
ou de alguma forma ligadas ao território, a eventual presença de grupos socialmente mais activos e as
relações que se estabelecem entre eles para melhor gerir complementaridades e sinergias e planear a
sustentação de estratégias de marketing preconizadas com base nas suas amenidades rurais.

4. Estudo de caso – Apresentação da metodologia e dos resultados preliminares
O trabalho de campo realizado procurou conhecer o possível contributo do conhecimento da procura
das amenidades rurais de um território rural e do comportamento dos seus utilizadores, para a
definição de intervenções que potenciem a atractividade de um território, na óptica de construção uma
estratégia de marketing.
Em resultado de uma primeira etapa de análise elaboraram-se fichas que descrevem as amenidades
rurais dos concelhos de Tomar e de Ferreira de Zêzere, e que permitiram a escolha dos locais com
maior potencial atractivo, nesta margem da albufeira da Barragem de Castelo do Bode para locais de
aplicação do inquérito aos utilizadores do território. Foram realizados cerca de 200 inquéritos, dos quais
se validaram 175, distribuídos pelos três locais em estudo: 46,6% em Dornes, 36,6% na
Castanheira/Lago Azul e 16,6% na Barreiras/Ilha do Lombo. Os resultados que se apresentam
seguidamente, foram obtidos através do software SPSS for Windows, versão 15.
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Cerca de um quarto dos inquiridos afirmou nunca ter antes visitado o local em que estava a ser
entrevistado, mas manifestaram, na sua maioria, a vontade em voltar, invocando diferentes razões para
este retorno – “calma”, “paz”, “tranquilidade”, “beleza”, “paisagem”, entre outras. Os inquiridos
revelaram estar em gozo de férias, como principal factor motivacional para empreender a viagem ao
território, e reportaram a sugestão dos familiares e amigos como principal fonte de informação sobre os
benefícios/atracções do território. Foi também expressa, com alguma frequência, a existência de
ligações afectivas ao território. Esta associação de vivências positivas anteriores relacionadas com as
suas origens familiares, parece constituir um factor determinante da escolha do território a utilizar e,
como tal, importa tê-lo em atenção na definição e na escolha das opções estratégicas e operacionais
de um processo de marketing.
Uma diversidade de itens foi colocada aos inquiridos para que apontassem o que poderia tornar o
território mais atractivo. Foram maioritariamente invocadas prioridades no que se refere a uma “melhor
sinalização” e à “melhor informação sobre as amenidades existentes no território”. Os respondentes
fizeram igualmente sentir a necessidade de verem melhoradas as acessibilidades e os transportes,
mostrando também a sua preocupação por uma melhor preservação da paisagem natural. Nos últimos
lugares da listagem sugerida para a sua apreciação, foram apontados a “melhor preservação da
paisagem agrícola”, e a “oportunidade para participar na actividade agrícola”, o que se considera uma
mostra pertinente do que representa a actividade agrícola para a maioria destes utilizadores. Estas
informações são muito importantes para a identificação das expectativas dos utilizadores do território e
para escolher a natureza das intervenções a realizar, constituindo indicações a privilegiar e a conciliar
com o posicionamento e a imagem do território, de forma a melhorar a sua atractividade.
O tratamento comparativo das suas respostas às questões sobre quais as amenidades rurais que mais
os influenciavam na escolha de utilização deste território (Atracção), de quais as amenidades rurais de
que realmente usufruíam (Utilização) e da possibilidade da sua recomendação para amigos ou
familiares (Recomendação) é apresentado na Figura 1. Esta informação é muito importante,
igualmente, para a (re)construção ou para um reforço do posicionamento do território indiciando que a
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procura do território assenta maioritariamente na necessidade de vivenciar a tranquilidade e a
natureza.
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17,5%
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2 0 ,1%
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4 5,5%
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2 8 ,6 %
3 3 ,1%
3 5,7%
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70 ,1%
70 ,8 %
76 ,6 %
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2 7,3 %
2 9 ,9 %
2 7,3 %
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Ant ig as Ins t alaçõ es Ind us t riais

5,8 %
6 ,5%
3 ,2 %
11,0 %
18 ,8 %

Peq ueno s M ercad o s Lo cais
12 ,3 %
Feiras

11,7%
14 ,9 %
13 ,6 %
16 ,9 %
2 7,3 %
2 8 ,6 %

Fes tas

Ro marias

12 ,3 %
13 ,0 %
11,0 %

Cant ares e Danças Trad icio nais

9 ,1%
9 ,7%
8 ,4 %
3 7,0 %
4 0 ,9 %
3 9 ,6 %

Out ro s M o nument o s

4 0 ,3 %
4 2 ,9 %
4 2 ,9 %

Ig rejas e Cap elas

Art es anat o

Pro d uto s Trad icio nais

11,0 %
13 ,0 %
7,8 %
13 ,6 %
14 ,9 %
10 ,4 %
2 4 ,7%
3 2 ,5%
2 7,9 %

Gas tro no mia

Pais ag ens Ag rí co las
Trad icio nais

13 ,0 %
18 ,8 %
16 ,9 %
8 5,1%
8 1,2 %
8 9 ,6 %

Pais ag ens Naturais

Atracção

Utilização

Recomendação

Figura 1 – Distribuição percentual das respostas relativas à atracção, utilização e recomendação do questionário aos utilizadores do território
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Sendo, porventura, o conjunto de amenidades do território rural ou, mais raramente, uma amenidade
rural isoladamente, que atrai os utilizadores de forma a empreenderem a deslocação a um território
procurou-se também conhecer o grau de satisfação percepcionado face às amenidades rurais.
Verificaram-se, face aos resultados obtidos, diferenças entre segmentos de utilizadores, cuja
identificação é fundamental para aplicar as estratégias de marketing mais adequadas, incrementando a
eficácia deste procedimento e evitando o desperdício de recursos por alvos que não são os desejados.
As componentes determinadas pela aplicação da análise factorial relacionam-se respectivamente, com
o quotidiano rural, o património construído, o lazer, as actividades praticadas na albufeira ou junto dela.
Quadro 1 - Componentes resultantes da análise factorial
Produtos Tradicionais
Gastronomia
Artesanato
Paisagens AgrícolasTradicionais
1. (Re)Viver o quotidiano do
rural

Pequenos Mercados Locais
Romarias
Antigas Instalações Industriais
Feiras
Hospitalidade
Cantares e Danças Tradicionais

2.Cruzar o património
histórico

Igrejas e Capelas
Outros Monumentos
Aldeias e Vilas Preservadas
Praia Piscina Fluvial
Festas

3. Desfrutar a ruralidade

Percursos para Passeios
Ambiente Despoluído
Ruralidade

4. Viver a albufeira

Navegação Recreativa
Desportos Aquáticos
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Outras Actividades Desportivas
Natureza
5. Invicta natureza

Tranquilidade
Paisagens Naturais

Da aplicação do k-means, sobre as dimensões obtidas na análise factorial de componentes principais,
com base nas respostas obtidas quanto ao nível de satisfação atingido nas amenidades rurais
usufruídas, obteve-se a síntese indicada no Quadro 2.
Quadro 2. Clusters identificados com base no nível de satisfação percepcionado nas
amenidades rurais experimentadas utilizando o método do k-means
Cluster

Sig.

1

2

3

Componente 1

-0,28757

2,05338

-0,34264

0,000

Componente 2

0,03517

0,71466

-0,37801

0,000

Componente 3

-0,66615

0,39637

1,10205

0,000

Componente 4

0,08901

0,57443

-0,42003

0,000

Dimensão do cluster

88 indivíduos 20 indivíduos
(57,1%)

(13%)

46 indivíduos
(29,9%)

Os segmentos de população obtidos parecem ter dimensões adequadas, e podem estipular-se
algumas das suas características mais pertinentes, a partir dos vários cruzamentos realizados. Dando
mais ênfase às relações estatisticamente significativas, caracterizam-se, seguidamente os diferentes
segmentos.
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Quadro 3 – Breve caracterização dos segmentos identificados
SEGM

CARACTERÍSTICAS

ENTO
Na sua maioria não pernoitam e utilizam o território pela primeira vez
mas estão dispostos a retornar; sentem-se atraídos pelo património histórico
1

construído mas não o recomendam; manifestam necessidades de criação de
infra-estruturas básicas, apelam para uma melhor sinalização e informação
sobre as amenidades presentes; têm uma menor implicação com o território.
Indivíduos, exclusivamente portugueses, que apreciam especialmente as
amenidades rurais do quotidiano, mostrando-se satisfeitos de modo geral
com todas as amenidades em estudo; revelam uma forte ligação afectiva,
essencialmente de cariz familiar; sentem uma menor percepção de risco na

2

utilização das amenidades inventariadas no território; revisitam o território
com frequência e sem mostras de sazonalidade, permanecendo em casas
secundárias; sentem-se atraídos e recomendam todas as amenidades em
estudo; apenas não manifestaram necessidades de melhoria relativamente
às infra-estruturas.
Inclui os indivíduos que mais valorizam as amenidades relacionadas com a prática de actividades, no ou
junto do plano de água da Albufeira, privilegiando o desfrutar do ambiente despoluído e a
ruralidade. Revisitam o território a intervalos mais esporádicos do que o segmento anterior,

3

preferem a permanência em casa de familiares durante o período das férias; desejam a
preservação da paisagem natural e do património construído, referindo-se à necessidade de
mais e melhores acessibilidades, de construção de uma marina/piscina fluvial e de eventual
criação de centros de interpretação da natureza.
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5. Conclusões
Na sua maioria, os estudos tradicionais diferenciam os territórios, considerando exclusivamente as
suas características endógenas, sem proceder à análise das expectativas dos seus público, e, muitas
das vezes, sem levar em conta possíveis interacções com outros territórios, confrontando-se as forças
do território como um processo de mera oferta dos recursos territoriais. Compreendendo que num
sistema territorial a aplicação de acções no âmbito da investigação de marketing encontra normalmente
uma procura em evolução sobre a qual não é fácil aplicar intervenções dada a sua característica
irreversibilidade, defende-se a necessidade de reformular a abordagem tradicional e empreender a
integração de outras perspectivas, numa óptica de marketing territorial. Nesse âmbito sugere-se que da
aplicação de marketing territorial possam resultar orientações relevantes para a gestão territorial, não
apenas quanto à atracção de utilizadores potenciais, mas também no que ao desenvolvimento da
iniciativa empresarial e consequente reforço do tecido económico e melhoria da qualidade de vida dos
utilizadores do território.
À semelhança da representação do marketing como uma função da empresa, o marketing territorial
deve ser assumido como uma nova função no desenvolvimento e na gestão do território. Assume-se
nesta comunicação a possibilidade de intervenções de marketing sobre o território rural ao nível da
valorização das amenidades rurais e, eventualmente sobre o comportamento de escolha e de uso do
território por parte dos diferentes segmentos identificados de forma a melhor maximizar a sua
satisfação. A compreensão das motivações para a utilização dos territórios rurais, o conhecimento dos
benefícios procurados e/ou fruídos e do grau de satisfação percepcionado pelos utilizadores, face às
diferentes amenidades rurais experimentadas permite potenciar a utilização do marketing territorial
como ferramenta metodológica, capaz de gerir as oportunidades competitivas em territórios rurais. Não
obstante, o desenvolvimento local só será efectivo com a participação de todos os agentes envolvendo
a cooperação e a negociação entre um alargado número de actores, quer públicos quer privados, de
forma a atrair e fixar os públicos-alvo seleccionados, articulando convenientemente o potencial de
exploração das amenidades rurais de um território com o posicionamento para ele almejado.
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Centro de Estudos Geográficos, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
amrochette@yahoo.com
L. I. Ribeiro Santos
Pensarterritório, Lda
luciarsantos@pensarterritorio.com
Paulo J. S. B. Caridade
Pensarterritório,Lda
paulocaridade@pensarterritorio.pt
RESUMO
O aproveitamento do potencial endógeno dos espaços naturais, muito associado à crescente procura
do Turismo Activo, em particular do Desporto Aventura, tem vindo a ganhar peso nos processos e
estratégias de desenvolvimento de amplos sectores do território nacional, em especial nos sectores
rurais e de montanha. No entanto, a relação entre as actividades desportivas e os recursos naturais é
por vezes geradora de situações conflituosas, tornando-se assim essencial a procura de um modelo de
desenvolvimento capaz de controlar o binómio actividade humana-meio ambiente e de assegurar a
protecção deste último, ou seja de um modelo de desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento de uma plataforma digital, com base nos Sistemas de Informação Geográfica
(SIG’s), teve como objectivo a criação de uma ferramenta indispensável no processo de ordenamento e
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planeamento do território e de apoio à decisão, com vista à optimização da gestão ambiental destes
sectores do território.
O conhecimento das diferentes componentes dos espaços naturais aliado às novas tecnologias de
informação assume-se como determinante no atingir do equilíbrio entre a prática das actividades
desportivas, a preservação dos recursos naturais e o crescimento económico.
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1. ALGUMAS NOTAS INTRODUTÓRIAS
A exploração turística do espaço tem vindo a assumir-se como um tema de discussão actual e de
interesse mundial, pois o território não deve ser visto separadamente, mas sim como um todo, de forma
integrada, partindo da fórmula pensar global, agir local.
Parece ser evidente que nenhuma actividade turística existe sem provocar qualquer impacte negativo
sobre o ambiente, existindo sempre consumo de espaço, que pode evoluir de sobrecarga a
degradação do território. Deste modo, e ao contrário do desejável, o desenvolvimento nem sempre
acompanha a expansão turística dos territórios, que por vezes apenas crescem.
O Turismo Activo e, em particular, o Desporto Aventura, têm sido um dos segmentos do Turismo que
maior crescimento tem observado. A prática de actividades físico-desportivas tem vindo a assumir uma
importância crescente na sociedade moderna, muito por força do aparecimento de novos hábitos de
vida da população. Todavia, são as actividades relacionadas com o Desporto Aventura que maior
aumento têm registado, fruto dos novos paradigmas da actividade físico-desportiva, que vieram alterar
profundamente as necessidades e os espaços a ela vocacionados, procurando as populações cada
vez mais os espaços informais urbanos e, em particular, espaços naturais.
As actividades relacionadas com o Desporto Aventura não são, no entanto, geradores de consensos.
Se por um lado podem funcionar como verdadeiras alavancas para um desenvolvimento sustentável
dos espaços naturais em sectores rurais e de montanha, por outro lado, são consideradas por alguns
como elementos agressores desses mesmos espaços.
À defesa do ambiente contrapõem-se às vantagens económicas e se não se atingir o equilíbrio entre os
dois interesses dá-se “a destruição do turismo pelo turismo” (Cravidão e Cunha, 1991). Se o turismo e,
em especial, o Turismo Activo, tem de se relacionar com condições ambientais de qualidade, a falta de
uma utilização racional do espaço pode levar à degradação do ambiente.
No modelo de desenvolvimento das actuais sociedades desenvolvidas, a dependência dos recursos
naturais é uma realidade irrefutável e preocupante. Esta situação obriga a pensar na sua gestão
ambiental sustentável, com o objectivo de garantir um modelo de desenvolvimento que evite o seu
desperdício e/ou delapidação.
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Um modelo de desenvolvimento capaz de controlar o binómio actividade humana-meio ambiente e de
assegurar a protecção do meio ambiente é um dos maiores desafios que se colocam à sociedade
contemporânea.
2. O TURISMO ACTIVO E O DESPORTO AVENTURA
O Desporto de Natureza não deve ser considerado apenas como uma forma de praticar desporto em
espaços naturais, mas principalmente como a prática de actividades físicas associadas aos padrões
culturais próprios de cada lugar, numa lógica de envolvimento e de respeito (Cunha, 2007).
O facto de se ter verificado, ao longo das últimas três décadas, uma melhoria progressiva do nível de
vida de vários estratos da população originou um crescimento da procura de actividades físicodesportivas, em geral, e das actividades relacionadas com o Desporto Aventura, em particular.
As actividades ao ar livre apresentam hoje em dia uma importância significativa e o gozo dos tempos
de lazer é assumido como um direito adquirido. A necessidade de evasão da “selva” urbana e a fuga
ao sedentarismo e ao “stress” levaram a população em busca da aventura, emoções fortes e radicais,
daí o termo Desporto Aventura. O contacto com a natureza tornou-se primordial, desenvolvendo novas
abordagens ao meio natural. As actividades de ar livre têm vindo, assim, a ganhar uma dinâmica
crescente, não parando de aumentar, quer no número de praticantes, quer no tipo de actividades,
apresentando estas uma variedade cada vez maior.
Aliás, as próprias estatísticas do Turismo confirmam este incremento das actividades relacionadas com
o Desporto Aventura. O mercado europeu de Turismo de Natureza tem vindo a crescer de uma forma
sustentada. Em 2004 foram realizadas 22 milhões de viagens cuja principal motivação foi usufruir deste
produto, valor correspondente a 9% do total de viagens realizadas pelos europeus. Em 2015 espera-se
que este produto atinja os 43,3 milhões de viagens, o que equivale a um crescimento anual de 7%. Em
Portugal, e no que refere ao ano de 2006, o Turismo de Natureza representou já uns significativos 6%
das motivações dos turistas que visitaram o nosso país (MAI, 2007).
Contudo, não pode deixar de ser referido que o crescimento destas actividades apresenta,
naturalmente, alguns contornos negativos, com a pressão em crescendo que têm vindo a ser exercida
sobre os espaços naturais, levando, assim, a inevitáveis impactes ambientais. Este facto deve assim a
obrigar o pensar da gestão ambiental sustentável desses espaços, com o objectivo fundamental de
garantir o necessário equilíbrio entre a actividade humana e o meio ambiente.
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3. OS ESPAÇOS NATURAIS E A ACTIVIDADE DESPORTIVA
Com a generalização do Desporto Aventura tem-se observado uma crescente utilização dos espaços
naturais para sua a prática, o que provoca uma alteração na forma como estes são encarados,
passando de locais meramente contemplativos a palcos privilegiados para a actividade físicodesportiva.
Os espaços naturais assumem, assim, um papel fundamental para o tipo de procura que não se
enquadra nos equipamentos ditos convencionais e, ao contrário do que se observa nos equipamentos
artificiais, onde as potenciais taxas de utilização podem ou não justificar a sua criação, nos espaços
naturais não se procura a massificação da sua utilização, devendo ser tido sempre em consideração o
número de praticantes que os espaços podem sustentar.
Uma das principais características dos espaços vocacionados para as actividades relacionadas com o
Desporto Aventura reside no facto de coincidirem, esmagadoramente, com áreas naturais de grande
valor paisagístico ou de biodiversidade significativa, razão pela qual deve ser defendida a menor
artificialização possível, assim como devem ser definidos os limites para a sua utilização com fins
recreativos, de modo a minimizar possíveis agressões do meio ambiente – erosão, redução da
permeabilidade dos solos, perturbações da fauna e da flora, poluição, entre outros.
No nosso país, os espaços naturais podem ser classificados de diferentes formas, existindo regras
perfeitamente definidas em termos de condicionantes à utilização desses territórios para cada
instrumento, o que resulta numa multiplicidade de normas, subsistindo amplos sectores do território
nacional regulados por diferentes legislações. São os casos das áreas naturais classificadas como
Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), áreas protegidas de interesse
nacional, regional ou local, Rede Natura ou mesmo Biótopos Corine.
No que respeita à prática de actividades desportivas em áreas protegidas, o Decreto-Lei nº 19/93 de 23
de Janeiro, no seu artigo nº 22, proíbe a prática de actividades desportivas susceptíveis de
“provocarem poluição ou ruído ou de deteriorarem os factores naturais da área, nomeadamente a
motonáutica, o motocross e os raids de veículos todo o terreno, bem como o sobrevoo de aeronaves
com motor abaixo de 1 000 pés”. Porém, em alguns dos instrumentos fundamentais de regulamentação
das actividades antrópicas em espaços naturais não se observam quaisquer impedimentos quanto à
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prática de actividades desportivas ou de recreio nesses mesmos espaços, como acontece nos casos
da Rede Natura, dos Biótopos Corine, da REN e da RAN.
Com vista à exploração, em termos de Desporto Aventura, destes recursos naturais torna-se
necessário elaborar de projectos específicos que permitam avaliar, por um lado, a aptidão e os
impactes ambientais nos espaços escolhidos e, por outro, a possibilidade de receber mesmo algumas
instalações de apoio.
Os conteúdos dos projectos, a planificação dos equipamentos e os planos de gestão encontram-se
dependentes do conhecimento interdisciplinar, quer dos espaços, quer das características dos próprios
utilizadores, só assim se conseguindo um verdadeiro Plano Estratégico.
Nesse sentido, a criação de uma plataforma digital desenvolvida com base nos SIG’s pode assumir um
papel determinante no processo, uma vez que permite analisar, em simultâneo, os diferentes factores
associados ao potencial endógeno dos espaços naturais e os possíveis impactos criados pelas
diferentes actividades desportivas de aventura.
Pretende-se, assim, a elaboração de projectos capazes de dar resposta ao exigido pela Lei de Bases
da Actividade Física e Desporto (Lei nº 5/2007 de 16 de Janeiro) no seu artigo nº 31, que diz respeito à
necessidade da concretização do Atlas Desportivo Nacional, o qual, segundo o normativo, deve
integrar também os espaços naturais de recreio e desporto associados ao designado Desporto
Aventura, assim como a sua própria ligação aos Turismos Activo e Cultural.
Os processos e estratégias de desenvolvimento de amplos sectores do território nacional, em especial
nos sectores rurais e de montanha, devem atender a esta regulamentação legal. A revalorização do
potencial endógeno dos espaços naturais destas áreas, tendo por base as paisagens naturais, o
património histórico e construído e os diferentes aspectos culturais das suas gentes, pode ser assim
um factor decisivo para o desenvolvimento de regiões cujas riquezas foram, durante muito tempo,
esquecidas.
4. A PLATAFORMA DIGITAL
O exercício de um desenvolvimento sustentável do território implica que se efectue a compatibilização
e correlação de múltipla informação temática, envolvendo a grande maioria das decisões a
componente espacial, pelo que a informação georeferenciada assume uma importância crucial. Deste
modo, torna-se indispensável o recurso a sistemas informáticos que, de forma eficiente, tornem
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possível a sua recolha, armazenamento, actualização, análise e visualização, só possível através de
um SIG.
Para a consulta, visualização, disponibilização e actualização de toda a informação alfanumérica e
geográfica utilizada no decorrer da elaboração do projecto foi desenvolvida uma plataforma digital com
base nos SIG’s.
A estruturação de toda a informação é efectuada através de um conjunto de Bases de Dados, cada
uma representativa de uma temática relacionada com o Desporto Aventura e o mais completa possível.
Para a elaboração destas Bases de Dados, que vão servir a todo o desenvolvimento do projecto, foram
efectuadas várias tentativas e procurados diferentes caminhos, no sentido de encontrar a possibilidade
de interligar Bases de Dados com características muitos diferentes e de sintetizar a quantidade de
informação que disponibilizam, tanto de carácter alfanumérico, como de carácter geográfico.
Exceptuando a necessidade de terminologia própria de cada temática, pretendeu-se uniformizar ao
máximo as diferentes Bases de Dados de modo a que as mesmas pudessem ser analisadas e
trabalhadas em plataforma, tarefa que viria a revelar-se bastante complexa dada a elevada quantidade
de informação integrada.
O modo como o projecto foi desenvolvido, além de ultrapassar essa complexidade, torna possível uma
actualização imediata e permanente das Bases de Dados alfanuméricas e geográficas e a interligação
entre estas, bem como uma fácil e rápida consulta de uma qualquer temática ou mesmo de várias
temáticas.
Esta aplicação possibilita, assim, não só a consulta, mas fundamentalmente a visualização e
disponibilização de toda a informação relativa aos equipamentos desportivos, espaços
complementares, infra-estruturas de apoio, áreas protegidas, concentrações de espécies vegetais e
animais, a informações tão diversas como as demográficas e socio-económicas ou ainda a construção
de gráficos ou de cartografia temática, a consulta da localização de qualquer equipamento, espaço ou
actividade físico-desportiva, e isto entre muitas outras potencialidades.
Com vista à disponibilização de todos os componentes de informação, a plataforma digital foi
subdividida em cinco módulos – Edição de Dados, Carta Temática, Gráficos, Pirâmides Etárias e
Informação Geográfica –, cada um com funcionalidades distintas (Figura 1).
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Quatro destes módulos foram desenvolvidos sobre uma plataforma de programação. O módulo que
disponibiliza a informação geográfica foi desenvolvido com base na mesma plataforma, mas com
componentes geográficos programáveis.

Figura 1 – Plataforma de acesso aos diferentes módulos da plataforma digital.
Integra-se, assim, numa mesma plataforma, a totalidade da informação associada directa ou
indirectamente ao Desporto Aventura, com a possibilidade da sua consulta, visualização e
disponibilização, através de modelos 3D (Figura 2), via web.
Para uma melhor e mais fácil utilização deste vasto conjunto de informação disponível, a plataforma
dinâmica permite a sua impressão, mas, e acima de tudo, a passagem para um PDA (Personal Digital
Assistant) ou o retirar das coordenadas por GPS (Global Positioning System).
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O utilizador poderá, assim, definir itinerários virtuais temáticos ou genéricos, à escala municipal ou
supramunicipal, de uma forma rápida e eficaz, uma vez que tem acesso imediato a todo o tipo de
informação, como, a título de exemplo, os locais preferenciais para a prática de um actividade
desportiva específica e os constrangimentos e potencialidades que os respectivos locais apresentam à
sua prática, uma vez que este projecto possibilita a conjugação de diferentes tipos de pesquisa. Após a
escolha de uma actividade desportiva específica, o utilizador pode ainda obter informações adicionais,
como, por exemplo, no caso dos percursos pedestres, percursos em Bicicleta Todo-o-Terreno (BTT) e
percursos em Veículos Todo-o-terreno (TT), imagens dos percursos (Figura 3) e dos perfis longitudinais
(Figura 4), extensão e tipo do percurso, grau de dificuldade, duração em horas, local de início e fim de
percurso, faixa etária e períodos recomendados e a descrição do percurso com fotografias, bem como
a escolha de alojamento ou a consulta dos pontos de interesse cultural, entre muita outra informação.

Figura 2 – Módulo de visualização da informação geográfica.
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Figura 3 – Exemplo de percurso pedestre – Aldeias Serranas I (Município da Lousã).

Figura 4 – Exemplo de perfil longitudinal - Percurso Pedestre Aldeias Serranas I (Município da Lousã).
O estado de desenvolvimento do projecto possibilita ao utilizador – serviços autárquicos, organismos
estatais, associações ou cidadãos em geral – a sua utilização, sem dificuldades, mesmo sem os
conhecimentos de base do software utilizado.
5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Turismo Activo e o Desporto Aventura devem ser cada vez mais entendidos como uma “indústria”
poderosa, que podem, inclusive, ser o garante económico dos próprios espaços naturais que
pretendem proteger, pelo que se torna fundamental a criação de instrumentos de gestão destas áreas,
com vista ao seu desenvolvimento sustentável. A plataforma digital apresentada não é mais do que
uma tentativa de materialização desta filosofia. Nos dias de hoje, as novas tecnologias da informação
aliadas ao conhecimento científico podem ser determinantes na harmonização do eterno conflito
Homem-Meio.
Elaborar um projecto com características dinâmicas em ambiente web que enquadrasse a totalidade da
informação associada directa ou indirectamente ao Desporto Aventura, bem como a caracterização
física e humana do território em análise, e permitisse a sua consulta, visualização e disponibilização
conjunta numa mesma plataforma, foi o ponto de partida para a criação de uma ferramenta com vista à
optimização da gestão municipal e, numa fase posterior do desenvolvimento do projecto, à sua
aplicação a nível intermunicipal, pois só se torna possível falar num verdadeiro desenvolvimento
sustentável quando se consegue ultrapassar a barreira das fronteiras administrativas, não compatíveis
com a prática do ordenamento e planeamento do território, uma vez que estas muitas vezes não são
coincidentes com as fronteiras naturais e humanas.
O projecto descrito apresenta, assim, duas componentes fundamentais. Por um lado, assume-se como
um importante instrumento de ordenamento e planeamento do território, o que proporciona a quem
planeia uma capacidade de previsão, decisão e gestão impensável até há uma ou duas décadas atrás,
permitindo o desenvolvimento e aplicação de metodologias e técnicas no âmbito do desenvolvimento
sustentável, e, por outro lado, possibilita ao utilizador, através da sua disponibilização via web, o
planeamento das suas próprias actividades de fruição.
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ABSTRACT
The tourism industry presents new trends on the demand side, namely, an interest in the discovering of
new sites and heritages, frequent holidays throughout the year (short and city breaks) and search for
active learning experiences. This new tourist is informed, more independent, flexible and more
experienced.
As for the supply, it is possible to identify a set of trends that structure the tourist practices: an increase
in air transport availability (low cost airlines), new tourism destinations, the fact that regions and cities
are developing new tourist products based on cultural resources (architectural and industrial heritage,
gastronomy, cultural traditions, events, cultural and creative industries), in order to differentiate their
image.
Tourism and Culture are amongst the biggest growing phenomena of the second half of the 20th century.
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The changes registered in production and consumption has contributed to create new roles for tourism
and for culture, as an essential cluster, in the context of the new characteristics of the post-industrial
society. Also, the Third Sector (Cultural and Heritage Non-Profit Organisations) has played an important
part of this since the
early days of this industry. These organisations are commonly set up for non-commercial reasons (such
as the preservation of a resource), rather than for meeting tourist needs. Little is known about the Third
Sector (TS), their role, size, structure and management practices. In the twenty-first century their role is
central to tourism in many areas, despite that, its importance has not been fully recognised by the
private and public sectors.
The purpose if this research is to analyse the symbiotic relationship that can be created between the
Third Sector and the Tourism Sector. It focuses on the management of the Third Sector, tries to
understand its perspective regarding the tourism industry and identifies the main challenges faced by
the organisations. The present study was assumed as an exploratory investigation.
The methodology followed is based on a qualitative approach and included in-depth interviews with
Leaders from Third Sector (Cultural, Heritage, and Environment) organisations on a destination level,
field notes and content analysis.
In the Algarve region (Portugal), tourism had its start in the sixties in the 20th century with a model of
tourism development based in the product “Sun and Beach”. Forty years later, the region faces several
problems (dependence of generating markets and products and seasonality).
The main research findings point out to an increasing recognition of tourism as an important activity to
the region, by the third sector leaders, and also a will to participate and have a contributory role to play
within this industry. However, some pre-requisites have to be handled, like the definition of the third
sector role in this process.
1. Tourism-Interface with culture and heritage
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According to Weaver and Lawton (2006:3): “tourism may be defined as the sum of the processes,
activities, host governments, host communities, origin governments, universities, community colleges
and nongovernmental organisations, in the process of attracting, transporting, hosting and managing
tourists and other visitors”. The authors introduce, as Leiper (1994), elements such as the teaching
institutions and the non-governmental organisations that have been playing a part more and more
important, sometimes not recognised by the tourism sector.
The differentiating factor of the definitions presented by the authors relies in the fact that they integrate
new dimensions and new “actors” in the tourist phenomenon.
Cultural elements are important in influencing the tourism attractiveness of a destination. These
elements can be the traditions that characterize the region, the arts, the history, architecture,
gastronomy that reflect the distinctive lifestyles of a region. The various special events offered by a
destination create much of the dynamics and the uniqueness that make a destination memorable. In this
context, it is therefore reasonable to equate the supply of complementary products that reflect the
character and uniqueness of one region, as a means of differentiation.
Precedo Ledo (2000:124) states that “regions” and “places” face the need to adapt themselves to global
changes. According to the author, these strategies should be based upon their endogenous resources:
“local development can also be a strategy to reach balanced territorial development, based on locally
disposable resources”.
Rausch (2005:123, from Precedo Ledo, 2000) stresses the role of culture in the context of local
development. The author states that the notion of local development is, in its general terms, seen as
referring to the process through which governments and communities try to stimulate or maintain
productive activity and employment in their own community.
Macbeth et al. (2004) outline the concepts of SPCC (Social, Cultural and Political Capital) as a base for
tourism development and innovation, on a regional level.
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The authors sustain that the traditional vision of the regional tourist development have been centred in
the economic perspective (real estate/employments), neglecting the social aspects linked to the
community (social and cultural capital). This second approach is based on the underlying assumption
that for tourism to contribute to sustainable development, the actors (industry, NGO and corporate
citizens) have to accept responsibilities in the regions in which they live.
Putman (2000:19), when distinguishing the social capital from the physical and the human capitals
notes: “whereas physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties of
individuals, social capital refers to connections among individuals – social networks and the norms of
reciprocity and trustworthiness that arise from them”. Macbeth et al. (2004) conclude also that the social
capital constitutes a crucial ingredient that can be found in the innovative and productive relationships.
The concept “systems of innovation” has been referenced in the economic literature and the regional
development literature since the beginning of the 1990s, being understood as groups of organisations
and institutional arrangements that work together the development of new initiatives: “such innovations
depend implicitly on the social capital of the regional area as well as the complex relationships between
individuals and organisations inherent in such a process” (Macbeth et al., 2004: 509, from Bartholomew,
1997; Cooke et al., 1997; Freeman, 1995).
The cultural dimension represents an important factor that has been neglected on the part of the
economical and of the theoretical models: “culture is an important resource. It represents the
accumulated capital of generations of skilled, creative, and innovative people and is made up of the
historic records of our societies; it can be a source of inspiration for creativity and innovation” (Macbeth
et al., 2004:516).
This dimension can be integrated in tourism. Tourism, by it self, can have a contributory role to play
regarding the increase of the cultural capital, in several ways: the preservation of the culture and of the
cultural artefacts and local resources, encouraging the interaction between people of different cultures,
having an effect also, in reinforcing the pride of the local community.
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SPCC can induce the creation of cultural activities that attract visitors: “in taking pride in local traditions
and heritage, communities foster a sense of “character” or “ambiance” in their region that appeals to
tourists and facilitates return visits” (Macbeth et al., 2004:518).

2. The Third Sector
The organisations of the third sector remount to the XIX century and they fit within a context of initiative
of the civil society (Martins, 2007). The evolution of these organisations did not follow a linear path,
presenting different forms, in accordance with the traditions of the different countries.
The terminology has varied even within the European institutions: Voluntary Organisations (DG V), NonGovernmental Organisations (Eurostat), Voluntary Organisations and Third Sector (Forward Studies
Unit) and Non-Profit Organisations (European Parliament).
The designation Third Sector is the one that gathers larger consensus at international level and among
the researchers, for its open and integrator character (Quintão, 2004, from Defouny, Develtere,
Fonteneau, 1991).
Rifkin identifies two characteristics of the third sector: its contribution for the creation of social capital
and for its economy/employment: “Every country focuses much of its public policy on the first sector –
the market – and on the second sector – the government – and often take the third sector – the culture
– for granted, not realizing the critical role it plays in establishing social trust and making markets
possible” (Rifkin, 2001: 46).
The governments’ and the companies disengagement relatively to the communities is leaving an
institutional vacuum, which begins to be filled out by the third sector: “the real race, in every geographic
region of the world, in the coming years, will be between the institutions of the third sector and the fourth
sector for control over the geographic, in the wake of its partial abandonment by government and
business” (Rifkin, 2001:47).
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This sector has witnessed an important growth, particularly in the end of the twenty century, as a
response to the economic, social and political changes (Parkinson, 2006 from Salamon et al., 1999)
and have entered relatively late on the European Union scene.
One of the first references was presented in the Fontaine Report: “Europe needs inspiration to take a
further step towards its destiny as a Community. Non profit organisations are an opportunity to be taken
in this respect” (Kendall e Anheier, 1999:1350).
Job generation represents a problem to the European Union. The vast majority of the jobs have been
created in the public rather than private sectors. As well, employment growth has been significantly
slower than in other parts of the OECD (Campbell, 2004). The important role that the third sector can
play in the field of local development and in employment has now been recognised by the European
Commission (representing 6% of the employment in the EU).
Figure 1 - Advantages of the third sector in local employment and development

New forms of
work organisation

Multiples objectives

Community confidence/
Involvement

Innovation

Third sector

Closeness to community

A New approach to
Local development

Source: Campbell (2004:7).

Because these organisations recruit, usually, from the communities they tend to know better the needs
of their target groups. It could be argued that the third sector offers a new approach to local
development. Innovation is many times an interesting aspect associate to the third sector: “Their
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flexibility combined with their knowledge of local needs, enables them to test new ideas, methods,
products and forms of service delivery” (Campbell, 2004:7).
According to a study published in 2000 within the framework of CIRIEC (International Centre of
Research and Information on the Public and Cooperative Economy), Portugal is positioned in a context
of emergent Third Sector (Quintão, 2004).
The referred investigation was based on the analysis of two criteria: (i) its recognition on the part of the
public, institutional and legislative authorities; (ii) the notability degree in the scientific community and in
the media. The analysis of these criteria allowed reaching the following conclusions:
Established Third sector

- internal networks established
- political measures related to the sector
- scientific and media recognition
- the cases of Belgium, France and Spain.

Emerging third sector

- internal networks not yet established
- the cases of Denmark, Finland, Greece, Ireland, Italy, Portugal,
Sweden.

The literature review on the theme allows the identification of a group of aspects that can be understood
as an added value of the third sector in the context of the challenges that are put to the contemporary
society:
- the contribution for the creation of the local social capital (trust, relationships and interconnection
among the social groups).
- the contribution for the reduction of the social exclusion (stimulating the participation in the society, for
instance, through the volunteering work).
As for the challenges that are put to the Third Sector, several authors and entities are consensual when
identifying aspects as (Feeney, 2004; Imagines Canada, 2006):
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- The need to value its social and economic contribution (near the decision makers in the public and
private sectors);
- The spread of “good practices”;
- The need to improve the management capacity and the know-how, through the investment in the
creation and improvement of the qualifications.
3. Third Sector – Interface with Tourism

It is today relatively consensual (at a theoretical level) the recognition of the Third Sector as one of the
“actors” of Tourism. However, its role has not been studied, particularly, in respect to the Cultural
Associations.
The third sector (cultural and heritage organisations) qualifies the tourist supply on a destination level,
with practical results such as: preservation of traditional techniques and knowledge as well as the
cultural values, cultural events, among others. These organisations add value and contribute to the
distinctive character of the place: “What is unique about nonprofits is they provide public services that
perhaps could be provided by government, but would not be provided by for-profits” (Schaffhauer,
2004:3).
To this purpose Gunn (2002:29) recognizes the need of its participation in the planning process:
“planning that includes only business will not succeed in reaching desired tourism development
objectives”. It means, therefore, that for the tourist system to work in balance it should integrate the
three sectors.
As analyzed in section 2 (The Third Sector) also in what it refers to the relationship of the Third sector
with Tourism it is possible to state that these organisations have not yet managed to have their
perspectives/opinions within the definition of tourism strategies.
In terms of international tourist flows, Portugal occupied the 15th position in the world ranking of tourists'
international arrivals in 2007 (Portugal Travel Tourism Competitiveness Report, 2008).
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The employment in the cultural sector in Portugal corresponds to a reduced portion (1,4% in 2002)
when compared with the total of UE (2,5%) or even with the countries with similar development levels
like Greece 2,5% and Czech Republic 1,8% (Eurostat, 2005).
In what concerns to the cultural consumption per capita, its value is higher in the Lisbon and Vale do
Tejo (LVT) and Algarve regions (Table 1 and Table 2).

Table 1
Number of Visitors of Cultural Spaces per Region (1995-2003)
Region

1995

1997

1999

2001

2003

North

59,7

128,0

179,1

322,0

332,1

Centre

160,9

206,7

248,6

225,8

449,3

Lisbon (LVT)

445,7

700,1

480,7

574,9

648,2

Alentejo

321,2

248,0

357,1

540,4

458,9

Algarve

305,7

851,7

817,3

520,2

659,5

Azores

170,7

70,9

80,1

225,6

366,1

Madeira

42,5

225,6

243,6

256,9

200,7

PORTUGAL (%)

231,5

237,8

324,8

405,2

474,5

Total

2.397

2.462

3.364

4.196

4.918

Source: INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio (1995-2003) and Censos 2001
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Table 2
Attendants to Cultural Events* per Region (1995-2003)
Region

1995

1997

1999

2001

2003

North

45,8

17,1

112,0

242,7

251,7

Center

23,3

12,3

66,1

254,3

272,9

Lisbon (LVT)

195,3

292,2

186,6

460,6

695,7

Alentejo

57,9

56,0

121,3

278,1

476,0

Algarve

27,8

32,9

101,2

513,6

1080,4

Azores

16,5

8,3

-

16,5

78,6

Madeira

77,5

73,5

134,7

314,3

436,7

92,0

112,1

127,1

280,9

447,4

953

1.161

1.316

2.909

4.633

PORTUGAL
(%)
Total

Source: INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio (1995-2003) and Censos 2001
* including theatre, opera, classical music concerts, ballet, folk and others.

A study by the Observatory of Cultural Activities (2005) demonstrates the increasing leading role of
structures of the Local administration and of entities of the Third Sector in the promotion and
management of equipments and cultural activities (especially in the domain of the performing arts), as
well as the tendency for the constitution of networks and partnerships involving entities of the Public,
Private and Third Sectors. However, it also recognises the existing limitations regarding the human
resources and financial dimensions, within several third sector organisations on a local level that
compromises the dynamic of cultural activities.
A diagnosis based on indicators such as the Employment allows us to verify that the employment in the
cultural sector is, in general, more qualified and younger than the employment in general, what
represents an opportunity to invest in this culture and tourism relationship. Equally, the tendency of
accelerated growth of the demand of cultural tourism is identified as an opportunity (Observatory of
Cultural Activities, 2005).
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It is important, therefore, to potentiate the capacity to promote the role of the third sector through either
the revitalization and dynamism of traditional activities/local resources with a relevant role in the social
cohesion, or the incentive to the participation of the third sector in the decision making and in the
implementation of public policies.
4. CASE STUDY - ALGARVE REGION (PORTUGAL)
4.1 Regional context – Tourism and the Third Sector (Cultural and Heritage Non-Profit
Organisations)
The Algarve is located in the southernmost province of Portugal on the occidental extremity of the
Iberian Peninsula. It confines with Spain and with the Atlantic Ocean, with a population of 400 thousand
inhabitants and occupies about 6% of the country. The climate in Algarve is typically Mediterranean with
long dry summers and 3600 hours of sun per year. The main tourist resources are concentrated in the
coastal area and Tourism activities represent 44% of the wealth of the region.
The primary industries represented around 11%, essentially agriculture. The highest percentage of
working population, about 72%, is concentred in the tertiary services.
The Algarve was an isolated region until about half a century ago, for its intrinsic natural conditions
(surrounded by the sea and the natural barrier of the mountains region). In the second half of the 20th
century, the atmosphere of peace and economic growth lead to the tourist boom from the more
prosperous European countries. The opening of Faro International Airport in 1965 made the region
accessible to the main tourist generating countries, giving a new impetus to the tourism practice. The
sixties were the turning point for the Algarve. In 1970 the RTA (Regional Tourist Board of Algarve) was
created. By that decade tourism was considered vital to the region (Gonçalves e Águas, 1997).
Portugal doubled its market share in international tourist arrivals in 1990 (15º place in the world
ranking). The Algarve was the major contributor to this increase. From that point onward, the model of
tourist development has been based in the product “Sun and Beach”. In the eighties the growth of
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tourist demand and mass tourism started to get the attention of the local and national press. So, the
most important tourism destination was and is very affected by rapid tourism development and new
measures are crucial to avoid environmental, economical and social deterioration. In 2000, the Algarve
represented 43.1% of overnight stays (national and foreign) on a national level. Its main generating
markets in 2005 were: United Kingdom (46.4%), Germany (21.4%) and The Netherlands (9.6%).
According to Gonçalves and Águas (1997:20), the Algarve has all the characteristics of the
consolidation stage in the product life cycle model. Although there were initially some signs of concern
for implementation of quality tourism, the main tourist promoters increased the supply in such a way that
urban, cultural and environmental balances were forgotten. Consequently, some signs of stagnation
appeared: the image of the resort dissociated from the environment and lower occupancy rates. The
greatest challenge is now to prepare the region for a long-lasting stage of stabilisation, with special
emphasis on an effective planning orientation on the public sector level.
The “Regional Plan for Tourism in Algarve” (PRTA) assumes that there is plenty in the history of the
region that represent a tourist potential: the strong positive focus on this product (culture) includes the
historical nuclei of some centres, the promotion of traditional historic-cultural events at a regional level,
the diversity of handicraft and traditional gastronomy and the existence of suitable facilities to support
such cultural activities.
On the other hand, the weaknesses are: the deficient conservation of the heritage, and the fact that
most of cultural events take place in a specific time of the year (high season). The cultural resources of
Algarve, which do not constitute the main motivation for the tourists, comprise an important
complementary role to the product “Sun and Beach”. An evaluation of the measures made in the PRTA
points out to a degree of execution between medium and low, in specific matters related to heritage as a
resource for tourism.
Furthermore, the analysis of the main regional dynamics makes one realize that tourism in the region
maintains a character of seasonality, a dependence on the main generating markets and a spatial
concentration. Fortunately, by facing this scenario, there were some changes in the measures and
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actions taken towards the role heritage plays in fighting these disadvantages: 1) value and safeguard of
the relevant places (development of studies focusing on sustainable tourism), 2) rehabilitation of the
historical heritage, 3) revisions of urbanization plans (revision, development, and monitoring).
In the analysis developed by the General Directorate of Tourism (DGT) in 2002 it is considered that the
Algarve should choose a model of tourist development that would value two fundamental issues quality and differentiation: 1) enrichment of the product, which is excessively concentrated in the costal
tourism and in a limited range of activities, 2) enhancement of the market potentialities associated to the
new trends of the demand (cultural and urban tourism, short breaks, seniors, sports and nature).
According to the official data (INE), the Algarve region detains 87 cultural and heritage non-profit
organisations (Table 3), namely in areas such as: “Other leisure activities – not specified” (67), “Cultural
Promotion” (29), “Heritage Preservation” (14) and “Handicrafts” (13). The North region stands out at the
level of the number of Associations (Table 3).
Table 3
Number of
Cultural and Heritage Non-Profit Organisations per Region
Region

Total

Per 100 thousands
inhabitants

North

1034

28,0

Center

887

49,7

Lisbon (LVT)

868

25,0

Alentejo

227

42,4

Algarve

87

22,0

Azores

125

51,7

Madeira

38

15,5

3266

31,5

PORTUGAL
Source: INE, (2001)
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A considerable part of these Associations assume a local dimension (geographic reach – small villages
and towns), being relevant the relatively reduced number of Associations with a regional coverage (five
organisations).

4.2 Research Findings
The methodology used in the research process is based in both a qualitative approach and includes indepth interviews with five Cultural and Heritage Non-Profit Organisations leaders on a destination
(regional) level, field notes and content analysis.
The option for the case study approach has been assessed as the most appropriate as a research tool
giving the complex nature of the issues. This direction is supported by the work of several researchers
(Ragin, 1987; Eisenhardt, 1989; MacNealy, 1997 and Feeney, 2004).
The research findings are structured in three main areas of analysis: (i) The characteristics of the ThirdSector Cultural, Heritage and Environment organisations in the Algarve region; (ii) Third-Sector
Organisations perspective regarding tourism in the region; (iii) Future challenges faced by these
organisations and adaptation/innovation.
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Table 4
Characteristics of the Third-Sector Cultural, Heritage and Environment organisations in the Algarve
region
An emerging sector? Age

Its is not an emerging sector, but still a young and not yet mature sector.
4 Adolescent (11-20 years)
1 Emerging (1-10 years)
(1988, 1990, 1991, 1992, 1998)

What was the context that lead to Mainly civil initiatives (groups of teachers and workers with higher qualifications) as a
the creation of the Third Sector way to fill a gap that existed and was not fulfilled by the Public Sector on a local level.
(cultural and heritage non-profit A will to have an active voice regarding local development.
organisations)?

A way to gain access to European Community Funding (RADIAL, INTERREG, LEADER,
FEDER).

What do organisations do

Main Goal - local development (community cultural, social and economic development).

/main goals?
Who do organisations serve?

Geographical Location – inland/mountain area (5)
- Located in the mountain region municipalities (with desertification problems, lost of
traditional techniques and knowledge, high levels of unqualified labour).
Geographical Reach – the all region/several municipalities
Target – Residents and Tourists.

Leaders Profile

Executive directors are highly educated and come from diverse areas (Sociology,
Anthropology, Management, Engineering).
Engaged since the beginning of the project.
Age: not possible to establish a pattern.

Size/Dimension

Number of members:
Small number of members (40 people)
Mainly Individual members.
Only two Third Sector organisations have private sector/businesses as members.

Human Resources
Structure (paid stuff)
Volunteers

The majority of the organisations have a small human resources structure (ranging from
6 to 42 collaborators on a full-time).
Only half of the organisations recognise the importance of the volunteers and mobilize to
accomplish their mission (volunteers with different background, ranging from region and
foreigners – residential tourists).
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The organisations did not report an increase in volunteer.
Financial resources
(funding sources, how do

European Union Programmes (LEADER, INTERREG) – the main source, followed by
Regional and Local administration/municipalities (public sector) – grants and contracts.

organisations generate revenue) The remaining comes from membership fees.
Relatively small amount of revenue generated by individual donations.

The key areas of operation of these organisations are:

•

Preservation and Education - professional training in areas such as nature tourism, handicrafts and
environmental education.

•

Provide information for Quality Certification – restaurants, handicraft producers, local resources
products.

•

Research – history, archaeology, environment, cultural heritage.

•

Itineraries/Routes Conception - cultural, heritage and nature Routes, gastronomy Routes.

•

Routes Promotion (publishing materials) – Guides.

•

Workshops – several themes related to tourism (traditional products as tourist resources)

•

Organisation of Events – Fairs, guided tours, among others.

Still regarding the characteristics of the TS in the Algarve region, the majority of the organisations have
a small human resources structure, only half recognise the importance of the volunteers and, in general,
they did not report an increase in volunteer. In what concerns the financial resources (funding sources)
those come mainly from EU Programmes, Grants and Contracts with the municipalities. A small amount
of revenue is generated by individual donations (Table 4).
The results obtained in the first phase of the investigation through interviews to the leaders of cultural
and environmental associations’ demonstrated the recognition of tourism as an important economic
activity to the region, however, all of the leaders have doubts that the model of tourism development
followed in the costal area should be implemented in the mountain area. According to the interviews,
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Ecotourism, Rural Tourism and Cultural Tourism should be the main products to develop and promote in
this areas.
Regarding the frequency of contacts established with organisations responsible for tourism on a
regional level it was not possible to establish a pattern. Those are dependent on “who is in the power”
(public sector leaders) and there are very few contacts with tourism private organisations.
In what concerns the participation of the Third Sector in Regional Tourism Planning, generally, they are
not invited to give opinion and share knowledge and expertise.
Regarding networks/partnerships on a regional level with tourism organisations there are some, but not
regular. At a national and international level they are not established
(Table 5).

Table 5
Third-Sector Organisations perspective regarding tourism in the region
Perspective regarding tourism
development in the region

All agree that Tourism is a very important activity for the region
All have doubts that the model of tourism development followed in the
costal area should be implemented in the mountain area
All consider that Ecotourism, Nature Tourism, Rural Tourism and Cultural
Tourism should be the main products to develop and promote in this areas.

Characteristics of the contacts
established with the organisations
responsible for the tourism sector at

Frequency – it was not possible to establish a pattern:
- the frequency of contacts is dependent on “who is in the power”
- Lower levels of contact with tourism private organisations (very few)

the regional level
Participation of the Third Sector in Regional Tourism Planning – none
(generally not invited to give opinion and share knowledge and expertise,
the invitation depends on the leadership).
Types of activities organized by the Guided Tours (gastronomy routes, cork route, nature/bird watching, cultural
Third Sector attended also by tourists and heritage routes).

2323

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

Events (gastronomy festivals, handicrafts fairs, mountain fair traditional
products).
Networks/partnerships on a regional/ Regional – some.
national/ international level with
tourism organisations

National and International - not established. Only with organisations not
directly related to tourism but with impact on tourism.

Willingness to play an active role in Strong will.
tourism planning (examples)

Participation in the planning process (governments should consult with
Third Sector before making policy changes and to include them in
economic development discussions).
Added value to the tourism destination product (in key areas such as
culture, heritage and environment).

Regarding the Future challenges faced by these organisations, the main ones are financial capacity (all
report difficulties earning revenues, obtaining funding). The second is to engage the private sector in the
tourism development in the mountain region and the third, to communicate their knowledge and
expertise (the importance of its work) to public and private sectors (Table 6).
Table 6
Future challenges faced by these organisations and adaptation/innovation
Future challenges
(they face)

Financial capacity.
To engage the private sector in the tourism development in the mountain region.
To communicate their knowledge and expertise (the importance of its work) to public
and private sectors.
New protagonists (young people, with knowledge and expertise to adjust to the new
realities).

Adaptation/

Provide (charge) services to companies/businesses and public sector.

innovation

Develop better funding practices.
Diversification of funding sources.
Change the legal status (allowing collective members – companies and public sector).
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How do those organisations think they can adjust to these challenges? Several forms of adaptation
were identified, namely: providing (paid) services to companies/businesses, public sector and
community, developing better funding practices, diversifying the funding sources and changing their
legal status (allowing collective members – companies and public sector). This last aspect was
mentioned only by one of the organisations.
5. FINAL REMARKS
At a global level we see a reinforcement of the Third Sector role along the last decade (due to reduction
of the State’s role in society).
The tourism (as an industry) is also in transition. Both business and leisure tourists are more
sophisticated, seeking personalized experiences. Despite this, in the Algarve region, there still seems
to be a long way to go, regarding the implementation of an effective joint policy amongst these sectors.
The results obtained in the exploratory phase of the investigation demonstrated the recognition of
tourism as an important economic activity to the region (by the Third Sector leaders).

Also a

predisposition to have a more active role in tourism planning, however, it is possible to state that these
organisations have not yet managed to have their opinions in the definition of policies and strategies for
tourism.
It is also possible to notice that they do not integrate international/national networks related to the
tourism, which would allow the share of knowledge/experience. The Third Sector in the Algarve region is
not a major employer and does not engage many volunteers.
Their future challenges are centred in aspects linked to the needs of financial resources, in the need to
clarify the Third Sector role regarding tourism development and also to communicate the value of the
sector and the importance of its work to governments, businesses and also to the general public. This
could be a way to improve the engagement of volunteers.
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The present study was assumed as an exploratory investigation. In the second stage of the research we
will focus on the Tourism Sector perspective regarding the Third Sector and its role in Tourism and also
on a quantitative assessment of the size, scope of the region TS. As for the methodology used, the
focus group technique will be applied to public sector, private sector, non-profitable organisations. In
order to have a quantitative approach, a closed questionnaire to Third Sector leaders.
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