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A INFORMAÇÃO TURÍSTICA ELECTRÓNICA NA ROTA HISTÓRICA DAS 

LINHAS DE TORRES COMO CONTRIBUTO PARA O CONSUMO DE 

EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS SINGULARES 

 

João António dos Reis 

 

Resumo 

O crescimento da procura de informação turística electrónica e da aquisição de 

produtos e serviços online, proporcionado pela facilidade e rapidez com que os 

consumidores turísticos conseguem descobrir, comparar e adquirir as diferentes ofertas, 

tem proporcionado a produção de tecnologias inovadoras, designadamente na Web e em 

sistemas móveis, que contribuem para o incremento das actividades turísticas. 

Considerando a relevância dos tourings culturais e paisagísticos para o desenvolvimento 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo e o comportamento dos turistas, enquanto 

consumidores autónomos de experiências turísticas singulares, concebeu-se na presente 

investigação, recorrendo aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), um sistema de 

informação turística electrónica aplicado à Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), 

suportado num WebGIS (estabelecido pelo programa ArcGIS Server) e num Guia 

Turístico Electrónico Móvel – GTEM (associado a dispositivos PDA com GPS). 

Concluiu-se que estas tecnologias permitem a disponibilização de informação turística 

electrónica, rigorosa e qualificada, na promoção dos percursos pedestres e roteiros auto 

da RHLT, associados à oferta de alojamento, restauração, entre outra, na correspondente 

atractividade dos futuros visitantes e/ou turistas e na satisfação destes durante a fruição 

do território, de forma esclarecida e orientada, na procura de vivências únicas e 

marcantes.    

Para além da análise das tecnologias WebGIS e GTEM a nível nacional e 

internacional, da caracterização do produto touring cultural e paisagístico e das suas 

potencialidades na Região, das tendências actuais e futuras do turismo, do consumo de 

experiências no turismo no âmbito da denominada Economia da Experiência, esta 

pesquisa contempla, enquanto conceitos de enquadramento, o desenvolvimento turístico 

sustentável e a governância.  

Este estudo inclui ainda a análise dos dados obtidos nos inquéritos efectuados, 

que permitiu definir tipologias de práticas turísticas associadas à utilização de 

informação turística por via electrónica, nomeadamente os WebGIS e os GTEM. 

Palavras-chave: WebGIS, Guias Turísticos Electrónicos Móveis (GTEM), Economia da 

Experiência, Tourings Culturais e Paisagísticos, Desenvolvimento Turístico Sustentável e 

Governância. 
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ELECTRONIC TOURISM INFORMATION IN THE HISTORICAL ROUTE OF 

THE LINES OF TORRES AS A CONTRIBUTION FOR THE CONSUMPTION 

OF UNIQUE TOURISM EXPERIENCES.  

 

João António dos Reis 

 

Abstract 

The increase in the demand for electronic tourism information as well as in the 

purchase of products and services online, fostered by the facilitation and swiftness with 

which consumers can find, compare and acquire the wide-ranging tourism offer, has 

engendered the production of innovative technologies, namely on the internet and in 

mobile systems, that have contributed to the growth of tourism activities. Given the 

significance of cultural and landscape touring for the development of the Lisbon and 

Tagus Valley region and tourists’ behaviour as autonomous consumers of unique 

tourism experiences, this research has resorted to Geographical Information Systems in 

order to conceive of an electronic tourism information system which is applied to the 

Historical Route of the Lines of Torres and supported by a WebGIS (established by the 

ArcGIS Server application) and by a Mobile Electronic Tourist Guide (METG) (aimed 

at PDAs with GPS). These technologies enable the provision of accurate and qualified 

electronic tourism information that can be used in pedestrian and automobile routes and 

itineraries of the Historical Route of the Lines of Torres, together with accommodation 

offer, restaurants, among others. Moreover, by fostering unique and remarkable 

experiences, these technologies contribute to attract future visitors and/or tourists and to 

heighten their satisfaction during the fruition of the place, in an oriented and clarified 

way. 

Besides the analysis of WebGIS and METG technologies at national and 

international levels, the characterisation of cultural and landscape touring and its 

potential in the above-mentioned region, the present and future tourism trends, the 

consumption of tourism experiences within the scope of the dubbed Experience 

Economy, this research also encompasses sustainable tourism development and 

governance as framework concepts.  

In addition, this study has allowed the definition of typologies of tourism 

practices associated with the usage electronic tourism information, namely WebGIS and 

METG, through the interpretation of the data collected in the surveys undertaken. 

Keywords: WebGIS, Mobile Electronic Tourist Guides (METG), Experience Economy, 

Cultural and Landscape Touring, Sustainable Tourism Development, and Governance. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

No turismo, a informação é intensiva e a sua disponibilização envolve todos os 

agentes e actores. A revolução tecnológica proporcionada pelas tecnologias de 

informação e comunicação, designadamente pela Internet e pelos sistemas móveis, 

contribuiu para o incremento das actividades turísticas, modificando a comunicação 

entre os turistas e os fornecedores de serviços e produtos.  

Neste sentido, tem-se assistido a um aumento da procura de informação turística 

e da aquisição de produtos e serviços turísticos online, relacionados com a facilidade e 

rapidez com que os consumidores conseguem comparar e adquirir as diferentes ofertas, 

que, alicerçadas na tecnologia, são cada vez mais personalizadas. 

Este estudo contempla o desenvolvimento turístico sustentável e a governância, 

enquanto conceitos de enquadramento. No primeiro caso, partindo do princípio que a 

análise do turismo sustentável não pode ser individualizada do desenvolvimento 

sustentável no seu todo, efectuou-se uma retrospectiva cronológica dos acontecimentos 

mais relevantes sobre esta temática. Disserta-se, igualmente, sobre os mitos e os 

equívocos a que o desenvolvimento turístico sustentável se presta, no sentido de verter 

para as actividades turísticas os princípios norteadores do mesmo. Por outro lado, a 

transição da governação para a governância que se tem vindo a assistir coloca novos 

desafios aos stakeholders do turismo, situação que neste estudo se optou por não 

ignorar.     

Considerando o crescente interesse dos turistas pelo produto touring cultural e 

paisagístico, e as enormes potencialidades que este detém na Região de Lisboa e Vale 

do Tejo, o caso de estudo desta investigação incidiu no território da Rota Histórica das 

Linhas de Torres. Assim, para além da caracterização dos tourings culturais e 

paisagísticos na Região e da clarificação dos conceitos de itinerários, circuitos, rotas e 

roteiros turísticos, bem como percursos pedestres e trilhos, motivada pela utilização 

muitas vezes indefinida destes termos, concebeu-se e operacionalizou-se um WebGIS 

(suportado pelos softwares ArcGIS Server e ArcGIS Viewer for Flex) e um Guia 

Turístico Electrónico Móvel (associado a dispositivos PDA com GPS), alicerçados em 

Sistemas de Informação Geográfica, com vista à disponibilização de informação 

turística electrónica rigorosa e qualificada, contributiva para o consumo de experiências 

singulares na fruição dos roteiros e percursos pedestres sugeridos na Rota Histórica das 

Linhas de Torres, conforme se realça no modelo de análise simplificado (Figura 1). 
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Com efeito, a aplicação prática destas tecnologias à Rota Histórica das Linhas de 

Torres, para além de conferir um carácter inovador à investigação, atendendo aos 

escassos exemplos mundiais existentes, vai ao encontro dos novos padrões de consumo 

no turismo, marcados pela crescente procura de experiências turísticas que 

proporcionem a multiplicação de novas sensações e emoções, tornando-se singulares e 

marcantes, no âmbito da fruição autónoma de tourings culturais e paisagísticos, bem 

como da exploração online de informação turística. 

 
Figura 1 – Modelo de Análise simplificado 

Fonte: produção própria 

 

Este capítulo é ainda formado pelas seguintes secções: temática da investigação, 

relevância do objecto de estudo, objectivos da pesquisa e estrutura da dissertação. 

Depois de identificar o tema da investigação, revelam-se as principais razões que 

justificam a oportunidade da sua escolha. Seguidamente, estipulam-se os propósitos que 

se pretendem alcançar, terminando o capítulo com a explicitação da organização dos 

diferentes capítulos adoptados na presente investigação. 

 

1.1. Temática e sua relevância 

 

A temática nuclear da investigação centra-se no consumo turístico, inerente aos 

comportamentos, às motivações e às práticas de tourings culturais e paisagísticos, cada 

vez mais alicerçado em experiências singulares e enriquecedoras, e na concepção e 

disponibilização de informação turística electrónica, facilitadora daquelas experiências 

turísticas. 

Informação turística  
electrónica 

 

Experiências  
turísticas 

GTEM 

WEBGIS 

Tourings culturais 

 e paisagísticos 

Governância Desenvolvimento  

Turístico Sustentável 
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Recorrendo aos Sistemas de Informação Geográfica, utilizando o software 

ArcGIS, procede-se ao planeamento de tourings culturais e paisagísticos, cuja fruição 

contempla percursos e circuitos pedestres e roteiros em viatura, no território da Região 

de Lisboa e Vale do Tejo, mais concretamente na Rota Histórica das Linhas de Torres 

(RHLT), área possuidora de excelentes características e particularidades para a fruição 

deste produto turístico, sustentado por inúmeros recursos turísticos e infra-estruturas e 

serviços de apoio às actividades de lazer e recreio.  

A disponibilização da informação turística produzida contempla uma plataforma 

WebGIS, mais especificamente um webmapping em ArcGIS Viewer for Flex, que 

compreende relevantes conteúdos turísticos para incrementar as visitas à RHLT, 

considerando as potencialidades de exploração dinâmica deste território, em diferentes 

escalas, colocadas à disposição dos respectivos utilizadores, das quais se destacam os 

percursos, os locais de interesse, a restauração, o alojamento, entre outros. 

Correspondendo aos actuais interesses da procura de produtos turísticos inovadores e 

alternativos, utiliza-se igualmente na disponibilização de informação turística 

electrónica o software MobileTrails, que permite aceder facilmente aos conteúdos 

relevantes da RHLT em dispositivos móveis do tipo PDA, descarregados a partir do 

respectivo Portal Web, possibilitando a fruição autónoma dos trilhos orientada por GPS.  

Esta investigação analisa as alterações que se têm vindo a verificar no consumo 

turístico relacionadas com a evolução das respectivas práticas. Com efeito, a procura 

turística passiva tem sido crescentemente substituída por experiências únicas, 

personalizadas, autênticas, interactivas, diversificadas, completas e 

consciencializadoras, enquadradas no modelo de turismo qualitativo, reconhecido como 

4 “L”
1
 (landscape, leisure, learning e, mais recentemente, limit), atendendo ao interesse 

do contacto com a paisagem natural ou humanizada, ao lazer valorizador da ocupação 

do tempo, à aprendizagem proporcionada pelo envolvimento nos diversos ambientes e 

não apenas pelo discurso formal dos guias-intérpretes e à sensibilidade para a 

preservação e conservação do património ambiental e cultural (Ejarque, 2005). 

No decurso desta dissertação aprofundam-se os conceitos de Desenvolvimento 

Turístico Sustentável (DTS) e de governância, como enquadramento ao núcleo central 

da investigação, em conformidade com a importância destes conceitos para o 

                                                 
1
 Mariangela Franch (2008). Cada vez mais se defende que este modelo substitua o turismo quantitativo, 

nascido após a Segunda Guerra Mundial, conhecido como 3 “S” (sun, sand and sea), por não ter tido em 

consideração os efeitos socioculturais, ambientais e territoriais no seu desenvolvimento (Centro 

Internacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho, 2004). 
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planeamento e gestão de produtos e destinos turísticos. Constata-se que a oferta 

turística, apoiada em políticas de regulação sectorial, tem procurado adaptar-se às 

expectativas dos consumidores. Porém, os interesses das comunidades residentes nem 

sempre são considerados, uma vez que promover a competitividade e o DTS, 

implementando a governância, não é tarefa fácil no planeamento e gestão de produtos e 

destinos turísticos.  

Nesta investigação é possível compreender algumas dinâmicas actuais do 

turismo e os contributos que as tecnologias inovadoras nela implementadas conferem ao 

desenvolvimento do produto touring cultural e paisagístico, conforme está patente na 

operacionalização realizada no caso de estudo em apreço. De facto, a crescente 

utilização das tecnologias mencionadas anteriormente abre “janelas de oportunidade” 

para a concepção e desenvolvimento de novas formas de divulgação e promoção de 

produtos e de destinos turísticos, propiciando uma maior mobilidade e autonomia aos 

visitantes e turistas que se traduzem em experiências marcantes. 

A informação primária produzida nesta dissertação resulta de um benchmarking 

nacional e internacional dos principais projectos de GTEM e de WebGIS existentes, de 

centenas de inquéritos a membros de fóruns de discussão e outros cibernautas com o 

objectivo de analisar o conhecimento e a utilização de informação turística por via 

electrónica, bem como de algumas entrevistas efectuadas a alguns produtores e 

distribuidores de informação turística electrónica, para além da concepção e 

desenvolvimento das tecnologias aludidas anteriormente. 

No seguimento do exposto, a relevância do objecto de estudo é justificada pela 

importância da actividade turística para o desenvolvimento territorial no quadro da 

competitividade e da sustentabilidade, ancorada no modelo de governância que 

promove a convergência e a complementaridade de interesses entre decisores e 

stakeholders. A relevância das potencialidades de instrumentos tecnológicos inovadores 

– WebGIS e GTEM – na produção, promoção e disponibilização de informação turística 

electrónica em tourings culturais e paisagísticos justificam igualmente a presente 

investigação, sobretudo se se tiver em consideração que estas tecnologias contribuem 

para a vivência de experiências turísticas singulares, correspondendo às necessidades, 

motivações e expectativas dos prestadores de serviços turísticos e dos respectivos 

consumidores, quer no âmbito do turismo interno, quer do turismo receptor. 
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1.2. Objectivos da dissertação  

 

Tendo por base a discussão conceptual e metodológica e a fundamentação 

teórica, desenvolvidas nos capítulos 2 e 3, respectivamente, explicitam-se, de seguida, 

os objectivos específicos deste projecto.  

Os objectivos últimos desta dissertação são, por um lado, conceber e 

operacionalizar um WebGIS aplicado à Rota Histórica das Linhas de Torres, projecto 

turístico em desenvolvimento, conforme será explicado mais à frente, como instrumento 

propiciador e indutor de práticas turísticas passíveis de se tornarem experiências 

singulares. Por outro, operacionalizar um Guia Turístico Electrónico Móvel, igualmente 

direccionado para as Linhas de Torres, como dispositivo facilitador da vivência de 

experiências únicas e marcantes. A utilização deste dispositivo, alicerçado na aplicação 

MobileTrails, implica a articulação com uma aplicação Web, na qual se carregarão os 

diversificados conteúdos turísticos inerentes àquela Rota e se fará a gestão e 

actualização dos mesmos, bem como o seu descarregamento em formato aberto para 

instalação nos aparelhos PDA.  

No prosseguimento dos objectivos referidos anteriormente, consideram-se 

também outros que auxiliam a sua concretização. Assim, objectiva-se a caracterização e 

tipificação da informação turística electrónica, implementada ou em fase de 

implementação, recorrendo ao benchmarking nacional e internacional, quer dos Guias 

Turísticos Electrónicos Móveis, quer de algumas plataformas WebGIS.  

A análise do mercado da informação turística electrónica para dispositivos 

móveis, atendendo aos pressupostos para a sua concepção e operacionalização, 

sobretudo na perspectiva das entidades distribuidoras de conteúdos turísticos, é outro 

dos objectivos desta dissertação que deverá ser alcançado através da realização de 

algumas entrevistas a especialistas nesta área. Esta análise é complementada com os 

resultados obtidos nos inquéritos efectuados aos consumidores de informação turística 

electrónica e que abordarão, entre outros aspectos, o conhecimento, os interesses e a 

disponibilidade de utilização das tecnologias mencionadas anteriormente.  

Um último objectivo centra-se na identificação dos efeitos da informação 

turística electrónica no desenvolvimento turístico sustentável, na regulação, interesses e 

expectativas dos stakeholders, na fruição de tourings culturais e paisagísticos e nas 

experiências turísticas singulares, enriquecedoras e memoráveis.   
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1.3. Organização da dissertação 

 

Nesta investigação percorrem-se os três princípios fundamentais da produção do 

facto científico, segundo Bachelard (2001 in André, 2005) – a conquista sobre os 

preconceitos, a construção através da razão e a verificação através dos factos, cujas 

etapas, constantes no Quadro 1, serão objecto de explicação detalhada ao longo desta 

dissertação.     

Quadro 1 – Etapas do processo de investigação 
 

 
Fonte: Quivy e Campenhoudt (1998 in André, 2005: 29), (adaptação). 

 

 Ao enunciar o projecto sob a forma de uma questão de partida – fio condutor da 

investigação –, esquematicamente representado na Figura 2, definiu-se o que se procura 

saber, conforme se indica:   

 

 

 
 

 

 

De que modo é que a informação turística electrónica utilizada na realização de 

tourings culturais e paisagísticos contribui para o consumo de experiências turísticas 

singulares?   
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Figura 2 – Representação esquemática da questão de partida 
Fonte: produção própria. 

 
 

Esta questão de partida assenta no pressuposto que na realização dos tourings 

culturais e paisagísticos os turistas/visitantes se socorrem de informação turística 

electrónica, designadamente os WebGIS e os GTEM, referidos anteriormente. Por outro 

lado, assumindo a actual importância dos tourings culturais e paisagísticos e 

considerando o comportamento dos turistas/visitantes enquanto consumidores 

esclarecidos e exigentes deste produto turístico, pretende-se apurar o modo como a 

informação turística distribuída por via electrónica concorre para a vivência de 

experiências turísticas únicas. Neste contexto, considera-se importante a realização de 

uma análise de enquadramento, no âmbito do mercado da oferta e da procura, que inclua 

o DTS e a governância, face à relevância destes conceitos para o planeamento e gestão 

de produtos e destinos turísticos.   

No seguimento do exposto, a organização desta investigação implicou uma 

estrutura formada por seis capítulos (Figura 3). A identificação do tema da investigação 

e as principais razões que justificaram a oportunidade da sua escolha foram 

desenvolvidas no início deste Capítulo, tal como os propósitos que se pretendem 

alcançar nesta dissertação.  

No Capítulo 2 procede-se à discussão conceptual e metodológica da 

investigação, no qual são apresentadas as questões e a problemática inerentes ao objecto 

de estudo, os conceitos fundamentais e as respectivas dimensões de análise, o modelo 

analítico e a sua explicitação, bem como as hipóteses da pesquisa. 
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Figura 3 – Roteiro esquemático da dissertação 

Fonte: produção própria. 

 

 

No Capítulo 3 aprofunda-se o enquadramento teórico da investigação, 

recorrendo-se à vasta bibliografia orientada para os conceitos em análise. Assim, no 

âmbito dos conceitos core da investigação – informação turística electrónica, tourings 

culturais e paisagísticos e experiência turística – aborda-se a informação turística 

tradicional, as tecnologias de informação e comunicação no turismo, os sistemas de 

informação geográfica aplicados ao turismo, o pedestrianismo e os percursos pedestres, 

incluindo a distinção entre os conceitos de itinerário, circuito, rota e roteiro e a 

caracterização do produto turístico touring cultural e paisagístico. As tendências actuais 

e futuras do Turismo estão igualmente contempladas neste Capítulo, tal como uma 
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análise à nova Economia da Experiência e às suas implicações no consumo de 

experiências turísticas. Este Capítulo encerra com as orientações que os conceitos de 

desenvolvimento turístico sustentável e de governância de produtos e destinos turísticos 

proporcionam à produção de informação turística e electrónica. Neste sentido, aclaram-

se os conceitos de desenvolvimento turístico sustentável, e a respectiva evolução ao 

longo dos tempos, de governância e de políticas turísticas, bem como a articulação entre 

estes últimos. O desenvolvimento competitivo e sustentável dos destinos turísticos e a 

política reguladora do Turismo em Portugal são igualmente objecto de estudo neste 

Capítulo. 

O Capítulo 4 reflecte a investigação realizada no âmbito da produção e consumo 

de informação turística electrónica, especificamente o benchmarking nacional e 

internacional das plataformas WebGIS e dos GTEM implementados ou em fase de 

implementação, os resultados dos inquéritos efectuados aos consumidores turísticos 

conhecedores e/ou utilizadores destas tecnologias, e uma síntese das entrevistas 

realizadas aos técnicos e/ou responsáveis pela disponibilização de informação turística 

electrónica através dos referidos Guias Turísticos.   

No Capítulo 5 particulariza-se a informação turística electrónica em tourings 

culturais e paisagísticos na Rota Histórica das Linhas de Torres. Dedica-se uma secção 

ao enquadramento territorial da Região de Lisboa e Vale do Tejo e outra às suas 

principais características turísticas, particularmente as relativas à oferta e à procura, à 

gestão regional do turismo e aos tourings culturais e paisagísticos desenvolvidos na 

região. Este Capítulo encerra com a operacionalização de uma plataforma WebGIS e de 

um GTEM ancorado igualmente num portal Web, ambos dedicados às Linhas de Torres. 

O Capítulo 6 culmina toda a investigação produzida e apresenta as respectivas 

conclusões, limitações e orientações para investigações futuras.  
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Capítulo 2 – Discussão conceptual e metodológica da investigação 

 

2.1. Questões e problematização  

 

Privilegiando a alteridade que deve ser associada ao conhecimento científico, 

pretende-se suscitar respostas fundamentadas para a questão de partida – De que modo é 

que a informação turística electrónica utilizada na realização de tourings culturais e 

paisagísticos contribui para o consumo de experiências turísticas singulares? – e 

desenvolver a discussão em torno desta problemática. Contudo, esta pergunta remete 

para outras questões, quer ao nível do contexto teórico, quer ao nível do 

desenvolvimento analítico do objecto de estudo (Quadro 2). 

Quadro 2 – Questões suscitadas pela questão de partida 

 

Fonte: produção própria. 

 

Na contextualização teórica, o enquadramento do DTS revela-se oportuno pois, 

apesar de muito investigado e utilizado, este conceito presta-se a múltiplas 

interpretações e imprecisões, originando inúmeras críticas, sobretudo relacionadas com 

a demasiada formulação de princípios estratégicos em detrimento da sua 

operacionalização, tornando o seu carácter utópico e contribuindo para insuficientes 

resultados, conforme desenvolvido no capítulo seguinte. Contudo, assumindo que o 

DTS é desejável, importa aclarar se a sua concretização é possível, designadamente na 

informação turística electrónica.  

No mesmo sentido, considerando as especificidades da informação turística 

electrónica e a sua importância no contexto actual da oferta e da procura de produtos e 

destinos turísticos, interessa perceber de que modo esta informação, baseada em 

WebGIS e GTEM, poderá contribuir para o DTS e para a conciliação das políticas de 

regulação das actividades turísticas com os interesses e expectativas dos stakeholders. 

Questão de Partida Outras questões 

Q1. De que modo é que a informação 

turística electrónica utilizada na 

realização de tourings culturais e 

paisagísticos contribui para o consumo de 

experiências turísticas singulares? 

Q2. Como é que o Desenvolvimento Turístico Sustentável 

se pode concretizar na informação turística electrónica? 

Q3. De que forma é que a informação turística electrónica 

qualifica os tourings culturais e paisagísticos? 
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Por outro lado, considerando a governância como um processo de coordenação e de 

conciliação dos interesses dos agentes (organizações governamentais e não-

governamentais - ONG - e empresariais, nacionais, regionais e locais) públicos e 

privados com as expectativas dos turistas/visitantes/residentes e a pertinência do 

planeamento turístico, considera-se oportuno questionar se no planeamento e gestão das 

actividades turísticas o conceito de governância deve ser aplicado. 

No desenvolvimento analítico do objecto de estudo surgem também algumas 

questões a que se procurará responder nesta dissertação. Partindo do carácter inovador 

da informação turística electrónica e reconhecendo uma evolução notória neste domínio, 

importa apurar qual a representatividade daquela informação presentemente em 

Portugal. Na perspectiva dos utilizadores de informação turística electrónica importa 

investigar se estes na qualidade de turistas ou visitantes estão disponíveis para utilizar 

os WebGIS e os GTEM. Também as condições de acesso à informação turística 

electrónica, face ao preço e à necessária literacia informática, e a articulação daquela 

com a informação turística tradicional são interrogações que carecem de resposta. Na 

perspectiva da oferta de informação turística electrónica, através de WebGIS e GTEM, 

admite-se como extremamente relevante, no âmbito desta investigação, equacionar 

quais os pressupostos necessários para a concepção e desenvolvimento profícuo destas 

tecnologias.  

Relativamente ao touring cultural e paisagístico, considera-se pertinente 

analisar, por um lado, que concepções têm sido desenvolvidas neste produto turístico, 

especialmente as que são ou podem vir a ser qualificadas pela utilização de informação 

turística electrónica, quer pelas possibilidades dinâmicas que esta proporciona, quer pela 

autonomia dos seus utilizadores, quer pela interacção entre produtores e consumidores, 

e, por outro, se essas concepções têm sido adequadas aos interesses das comunidades 

locais e ao envolvimento e expectativas dos turistas/visitantes, suportadas em 

experiências turísticas singulares, de acordo com as orientações que derivam do 

Desenvolvimento Turístico Sustentável e da governância. 

Após as leituras realizadas sobre o objecto de estudo – cuja fundamentação 

teórica será realizada no capítulo 3 – explicita-se a problemática adoptada na presente 

investigação. Assim, assumindo a crescente importância que a informação turística 

electrónica representa para o turismo, quer para a oferta – com extraordinárias 
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vantagens na actualização de conteúdos e na segmentação de mercados
2
 –, quer para a 

procura – indo ao encontro de práticas cada vez mais individualizadas e autónomas de 

fruição de tourings culturais e paisagísticos, considera-se que a governância, como 

princípio indispensável para o planeamento daquela informação, e o DTS, sobretudo nas 

componentes ambiental e social, não são convenientemente tidos em conta.  

A problemática central da investigação assenta na adaptabilidade da informação 

turística electrónica, designadamente os WebGIS e os GTEM, aos novos padrões de 

consumo turístico, firmados nos denominados “hiperconsumidores”
3
. Neste contexto, a 

investigação incide na aplicação da informação turística electrónica, em tourings 

culturais e paisagísticos, como fomento de experiências turísticas singulares.       

    

2.2. Conceitos fundamentais e dimensões de análise 

 

Explicitada a problemática e enquadrada teoricamente a investigação, indicam-

se, seguidamente, os conceitos-chave, fundamentais e de enquadramento, convocados 

pela questão de partida: i) contexto: Desenvolvimento Turístico Sustentável e 

Governância de produtos e destinos turísticos; e ii) core: experiência turística; tourings 

                                                 
2
 Conceito introduzido na literatura do Marketing por Smith (1956), segundo Tocquer e Zins (2004), o 

qual consiste no processo de identificação e divisão do mercado em subgrupos ou segmentos homogéneos 

de clientes, em conformidade com determinados critérios, no sentido de serem tratados com políticas de 

marketing distintas (Balanzá e Nadal, 2003; Pires, 2002; Middleton e Clarke, 2002). Assim, partindo do 

reconhecimento da heterogeneidade dos consumidores, a comercialização de bens e serviços deve 

considerar as características, as necessidades e as motivações de compra dos diferentes segmentos. Uma 

actuação dirigida aos diferentes segmentos permitirá facilitar e racionalizar os custos das operações de 

marketing e obter maior eficiência na adequação da oferta de produtos aos públicos-alvo. Tocquer e Zins 

(2004: 49-50) reconhecem na segmentação as seguintes vantagens: “identificar os segmentos mais 

rentáveis e aqueles em que a concorrência é mais fraca; identificar certas necessidades ainda não 

satisfeitas entre os consumidores e que podem representar uma oportunidade para a empresa; definir de 

forma mais optimizada o seu programa de marketing e logo posicionar-se melhor relativamente às 

características dos mercados alvo; maximizar a eficácia da afectação dos seus recursos de marketing e 

controlar mais eficazmente os desempenhos das suas actividades de marketing em cada um dos 

segmentos”. No processo de segmentação turística, em conformidade com Kotler (1991 in Marques, 

2005), para além da segmentação referida anteriormente, deve-se considerar também o targeting – que 

implica a avaliação da atractividade relativa dos segmentos e a selecção de um ou mais segmentos alvo – 

e o posicionamento – que segundo Thomas (1991:151 in Marques, 2005: 184) é a “tentativa de dar a um 

produto uma identidade própria ou imagem, de modo a que os consumidores se apercebam das suas 

características distintivas ou das suas vantagens relativamente a produtos concorrentes”. Neste sentido, 

posicionar um produto turístico implica proporcionar na mente dos consumidores um chamariz que 

identifica o produto ou o destino, atendendo às necessidades que procura satisfazer. Para tal, o 

posicionamento de um produto ou destino turístico deverá assentar na valorização das suas características 

mais diferenciadoras – que facilitam e individualizam a selecção –, na imagem de marca – que consagra 

determinadas garantias aos consumidores –, e nos benefícios – decorrentes das promessas feitas aos 

compradores, em comparação com os produtos concorrenciais. 
3
 Caracterizados por valorizarem a experiência individual e procurarem “(…) satisfações emocionais e 

corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e sanitárias, lúdicas e recreativas” –, numa economia que 

deixou de estar centrada na oferta para se centrar na procura, ou seja uma economia orientada para o 

mercado e para os consumidores em detrimento dos produtos e dos produtores (Lipovetsky, 2007: 36). 
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culturais e paisagísticos e informação turística electrónica. No Quadro 3 concretizam-se 

estes conceitos e as respectivas dimensões de análise. 

Quadro 3 – Conceitos-chave e dimensões analíticas 
 

Conceitos Dimensões Observações 

C
o

n
te

x
to

 

Desenvolvimento 

Turístico 

Sustentável 

Ambiental Território  

Competitividade 

Organizações e políticas de regulação 

Planeamento turístico 

Ética e responsabilidade social 

Económica 

Sociocultural 

Político-institucional 

Governância  

de produtos  

e destinos  

turísticos 

Políticas públicas Organizações e políticas de regulação 

Parcerias público-privado 

Envolvimento dos stakeholders 

Empowerment
4
 das comunidades locais 

Agentes públicos e privados 

Actores 

C
o

re
 

Experiência 

turística 

Sensitivas ou estéticas Economia da experiência/Sociedade do Sonho:  

turista como actor e itinerários turísticos 

autónomos e singulares  

TIC e consumidores: tomada de decisão 

Comunicacionais 

Lúdicas 

Tourings  

culturais e 

paisagísticos 

Cultura Produção de sentimentos e emoções 

Paisagem Rural e urbana 

Mercado Oferta, procura e distribuição 

Informação 
turística 
electrónica 

WebGIS SIG/Internet, multimédia e e-business 

GTEM SIG/Internet, multimédia e navegação 

Fonte: produção própria. 

 

 

2.3. Modelo analítico 

 

Explanadas as questões suscitadas pela questão de partida, explicitada a 

problemática e indicados os conceitos fundamentais e as respectivas dimensões de 

análise, apresenta-se, na Figura 4, o modelo de análise desenvolvido. Este representa 

esquematicamente os conceitos-chave e as relações entre estes conceitos e as dimensões 

analíticas, operacionalizando a problemática com o objecto de estudo, num quadro 

conceptual expectavelmente coerente.  

                                                 
4
 “é o processo que consiste no aumento da capacidade dos indivíduos ou de grupos de fazer escolhas e 

transformar essas escolhas em acções e resultados desejados. Fundamentais para este processo são as 

acções que proporcionam, simultaneamente, o desenvolvimento de recursos individuais e colectivos e a 

melhoria da eficiência e equidade do contexto organizacional e institucional que regem a utilização 

desses mesmos recursos” (Banco Mundial, 2010). No contexto do turismo pode-se pensar em 

empowerment das comunidades locais, mas também dos funcionários das organizações (empresas ou 

outras). No primeiro caso, é atribuído maior poder e/ou funções às populações residentes, permitindo que 

estas se tornem pró-activas no planeamento e execução das actividades turísticas, colhendo com essa 

atitude benefícios para o seu próprio desenvolvimento. A nível empresarial e institucional, o 

envolvimento dos funcionários na identificação e posterior implementação de soluções para os 

diversificados problemas que afectam as organizações é, também, uma condição essencial para o sucesso 

destas, uma vez que eles sentir-se-ão mais propensos a actuarem nesse sentido (Arussy: 200; Timmerman 

e Lytle: 2007). 
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Na explicação das relações entre os conceitos e as dimensões de análise optou-se 

por desagregar o modelo em quatro grandes conjuntos. No primeiro, relativo ao 

mercado turístico e à respectiva distribuição, abordam-se as principais características da 

oferta e da procura turísticas e as ligações destas com a distribuição de informação 

turística electrónica.  

No segundo, partindo da distinção entre património e recurso turístico, 

desenvolve-se o conceito de produto turístico, nomeadamente no que diz respeito à 

relevância que os padrões de qualificação, diferenciação, personalização e inovação têm 

para a sua concepção e implementação.  

No terceiro, relaciona-se a competitividade com o desenvolvimento turístico 

sustentável e a governância (temáticas abordadas nas secções 3.2.1 e 3.2.2, 

respectivamente), aludindo às parcerias público-privadas, ao papel dos stakeholders, às 

políticas de regulação sectorial e ao planeamento turístico.  

Por fim, realiza-se a análise das relações das TIC, sobretudo dos SIG e da 

informação turística electrónica, com os consumidores de tourings culturais e 

paisagísticos no âmbito da nova Economia da Experiência, (temáticas desenvolvidas nas 

secções 3.1/3.2, 3.3 e 3.4, respectivamente).  

Nesta abordagem às relações entre os conceitos e as dimensões analíticas, optou-

se por integrar algumas explanações teóricas sucintas sobre os elementos em apreço na 

tentativa de tornar mais compreensível a análise.    
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            Figura – Modelo de Análise 

                    Fonte: Produção própria. 
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Figura 4 – Modelo de Análise  

 

 

 

Produtos 
Turísticos 

Governância 

Mercado 
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Privados 
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local 

 

 

Planeamento  

Gestão 
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Políticas do Turismo 
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Procura Oferta 

Turistas/ 

Visitantes 

 

 

P
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Parcerias 

Distribuição 

Competitividade 

Actores 

Infra-estruturas/ 
Serviços de apoio 

Sensitivas/estéticas 

Comunicacionais 

Lúdicas 

Rural 

Urbano 

Tourings culturais 

e paisagísticos na 

Rota Histórica das 

Linhas de Torres 

Singulares 

Memoráveis 

Experiências 
turísticas 

 Caracterização geográfica 
 Visualização de roteiros e de percursos  
 Descarga de tracks e Pontos de Interesse 
 Recursos turísticos 
 Alojamento 
 Gastronomia/restauração 
 Transportes 
 Actividades recreativas/animação 
 Operadores turísticos/agências de viagem 
 Notícias/eventos 
 Partilha de informações entre visitantes/turistas 
 Serviço de routing 
 Edição de perfis topográficos 
 Edição de desenho e medições  
 Acesso a Road-Books 
 Visualização de diferentes basemaps 
 Outros serviços e actividades 
 

 

 Mapas interactivos 

 Informação turística: roteiros; percursos; recursos; 
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fauna/flora; transportes e actividades 
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Oferta turística 

A oferta turística alicerça-se no conceito nuclear de recurso turístico, que por sua 

vez decorre do património turístico e da intervenção humana. Neste sentido, a oferta 

turística pode ser definida como o conjunto dos factores patrimoniais, equipamentos, 

bens e serviços, proporcionado pelo sector público e pelas empresas privadas, no 

sentido de suscitar a deslocação de visitantes, e que ao ser comercializado por um preço 

estipulado para consumo num local específico e num determinado momento, satisfaça 

as necessidades de deslocação e de permanência (Cunha, 2006; Balanzá e Nadal, 2003). 

Segundo Beni (2007), a oferta turística original
5
 inclui os recursos

6
 que formam a 

matéria-prima do turismo, e sem os quais não se realizaria eventualmente nenhum 

processo produtivo, e a oferta turística agregada
7
, que engloba principalmente as 

prestações de serviços das empresas turísticas.  

Decorre desta óptica que à oferta turística original correspondem, entre outros 

recursos, o clima, a paisagem, o património natural e histórico/cultural (monumental, 

artístico, etnográfico, …) e constituem-se, quase sempre, como fundamento base para o 

desenvolvimento turístico, condicionando a essência da oferta a instituir (oferta 

agregada), nomeadamente os equipamentos turísticos – hotelaria, restauração, rent-a-

car, agências de viagem – e as actividades – gastronómicas, circuitos turísticos, … –, 

ponderando a organização e a qualidade das infra-estruturas existentes ou a criar, como 

sejam os transportes, a saúde, o saneamento básico, as comunicações, entre outras. A 

complementaridade entre a oferta turística original e agregada é fundamental para os 

destinos turísticos
8
, embora se reconheça que a imagem destes é maioritariamente 

ancorada no seu património (Silva, 2009b). Esta constatação deverá ser tida em 

                                                 
5
 Também denominada primária ou básica. 

6
 Os recursos turísticos são entendidos como “todos os bens e serviços que, por intermédio da actividade 

do Homem e dos meios que dispõe, tornam possível a actividade turística e satisfazem as necessidades da 

procura” (OMT, 1998: 184), isto é, os recursos turísticos são formados pelo património turístico que, 

mediante a intervenção humana se transformam em património utilizável desde o ponto de vista turístico 

(Leno Cerro, 1993). De facto, considera-se o património turístico como “um conjunto de potencialidades 

que a acção humana pode, ou não, tornar utilizáveis no sentido de satisfazer as necessidades da procura 

turística, ou seja, o património turístico é a matéria-prima de que se alimentam os recursos, os quais, por 

sua vez, combinados entre si e acrescidos das instituições, normas, infra-estruturas, promoção, etc., dão 

origem aos produtos turísticos, aqueles que, efectivamente, se colocam no mercado tendo em vista a sua 

comercialização” (Cestur, 2007b: 64). 
7
 Igualmente designada secundária ou derivada.    

8
 Silva (2009b) realizou uma análise comparativa das perspectivas de vários autores relativas a este 

conceito e concluiu que um destino turístico organiza-se basicamente na oferta de produtos e serviços 

turísticos, provida de coerência e de autonomia de decisão, congregando vários stakeholders, delimitada 

geográfica, comercializada sob uma marca distintiva e de modo integrado, a que se associa uma imagem e 

percepção de conjunto. 



João Reis                                              Capítulo 2 – Discussão conceptual e metodológica da investigação 

 18 

consideração na produção da informação turística
9
 electrónica relativa aos tourings 

culturais e paisagísticos a disponibilizar aos consumidores, tal como a particularidade da 

oferta turística estar igualmente disponível para os residentes.  

O acolhimento, considerado como um “(…) conjunto de comportamentos, de 

políticas e de técnicas levadas a cabo para realizar a aproximação do turista no 

sentido de uma relação humana de qualidade com o fim de satisfazer a sua curiosidade, 

as suas necessidades, gostos e aspirações, e na perspectiva de desenvolver um clima de 

reencontro e de troca a fim de estimular o conhecimento, a tolerância e a compreensão 

entre seres” (Seydoux, 1983 in Cunha, 2006: 191), é parte integrante da oferta. Apesar 

de intangível quando adicionado aos bens e serviços disponibilizados permite ampliar a 

satisfação dos turistas, valorizando a respectiva oferta. Excede o conceito de 

hospitalidade, traduzido nas “(…) atitudes de boa convivência e de tolerância perante 

os visitantes (…)”(Silva, 2009b: 78).  

Se é consensual que Portugal revela uma hospitalidade, caracterizada pelo 

“carácter português brando, afável, quente, comunicativo, receptividade aos 

estrangeiros” (Ministério da Economia e da Inovação, 2006a: 46), a análise regional 

pode, eventualmente, suscitar alguma discussão. Na elaboração de itinerários turísticos 

para fruição autónoma, o acolhimento deve ser equacionado, atendendo aos 

relacionamentos pessoais, desprovidos de mediação, que se estabelecerão entre os 

visitantes e as comunidades residentes.   

Apresenta-se na Figura 5 um esquema síntese dos elementos que compõem a 

oferta turística, ressalvando que a alusão ao conceito de produto turístico, seguindo a 

coerência do modelo de análise, será realizada posteriormente.  

                                                 
9
 Informação e dados são conceitos distintos, embora frequentemente utilizados como sinónimos. De 

acordo com Varajão (1998) os dados “são factos isolados, representações não estruturadas que poderão 

ou não ser pertinentes ou úteis numa determinada situação, ou seja são apenas elementos ou valores 

discretos que isoladamente não têm qualquer utilidade e cuja simples posse não assegura a obtenção de 

quaisquer benefícios” enquanto a informação “é composta por um conjunto de dados estruturados, 

colocados num contexto útil e de grande significado que, quando fornecida oportunamente e de forma 

adequada para um determinado propósito, proporciona orientação, instrução e conhecimento ao seu 

receptor, ficando este mais habilitado para desenvolver determinada actividade ou para decidir”. 

Paralelamente, a informação turística foi definida por Majó e Galí (2002: 397) “(…) como o conjunto de 

serviços que se oferecem ao turista com o objectivo de informá-lo e orientá-lo durante a sua estada, ou 

inclusive, todas aquelas informações que o ajudarão a prepará-la de forma más precisa”. 
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Figura 5 – Elementos que compõem a oferta turística 
Fonte: Balanzá e Nadal (2003: 74-75), (adaptação). 

 

Procura turística 

Relativamente à procura turística
10

, ao seu carácter heterogéneo – 

consubstanciado “(…) pela diversidade de tipos de indivíduos (clientelas) a viajar em 

função do sexo, idade, estado civil, estrato socioeconómico e profissional, nível de 

instrução, número de pessoas pertencentes ao agregado familiar, local de residência, 

rendimentos, personalidades, etc.; pela diversidade das motivações que estão na base 

da decisão de viajar; pela diversidade dos comportamentos desses diferentes tipos de 

turistas, entre outros aspectos” (Henriques, 2003: 64) – podem-se adicionar igualmente 

as seguintes características, segundo Silva (2009b: 74): “(…) elasticidade (reacção 

forte às mudanças de preço), sazonalidade (elevada oscilação durante as várias épocas 

do ano), sensibilidade (efeito não desprezível das condições sociopolíticas, de 

segurança e de resposta às modas) e adaptabilidade (absorção das vantagens no plano 

das tecnologias de informação e de comunicação e dos transportes, resposta aos novos 

paradigmas do tempo de lazer, resposta à globalização, entre outras exteriorizações)”. 

Em termos económicos, o nível de rendimento é um factor determinante da 

procura turística, já que quanto mais dinheiro disponível para gastar, mais consumo de 

                                                 
10

 Entendida como “(…) o número total de pessoas que viajam, ou que gostariam de viajar, para utilizar 

instalações e serviços em lugares afastados de seus locais de trabalho e de residência” (Mathieson e 

Wall, 1982: 16 in Cooper et al., 2007: 66). 
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actividades turísticas haverá. Também a um nível de preços mais elevado num destino 

corresponderá uma procura turística inferior (elasticidade referida anteriormente) 

(OMT, 1998).  

No âmbito da presente investigação, considera-se adequado ter em consideração 

as motivações e as tipologias de comportamento dos consumidores, atendendo à 

influência que estes atributos têm na estruturação de produtos turísticos e na concepção 

de informação turística electrónica. 

A motivação para viajar, de acordo com a OMT (1998), corresponde ao estímulo 

inicial que desencadeia todo o processo decisório posterior. Assumindo que estas 

motivações são determinadas por necessidades individuais, Maslow (1970 in OMT, 

1998) hierarquizou estas do seguinte modo: satisfeitas as necessidades de nível inferior, 

estas deixariam de motivar o indivíduo surgindo como nova motivação da sua conduta 

as necessidades integradas no patamar de hierarquia superior (Figura 6). 

 

Figura 6 – Hierarquia de necessidades de Maslow 
Fonte: Cooper et al. (2007: 80) e Tocquer e Zins (2004: 93), (adaptação). 

Com um propósito semelhante, Mowen e Minor (1998: 161-162 in Reis, 2000: 

40-41) sintetizaram os princípios motivacionais dos consumidores do seguinte modo: 

“i) o processo de motivação inicia-se a partir de um estímulo externo ou interno; ii) o 

estado actual da pessoa é confrontado com o estado de desejo provocado pelo estímulo; 

iii) quando existe uma discrepância entre o estado de desejo e o estado actual surge o 

reconhecimento da necessidade. Esta necessidade pode ser inata ou adquirida a partir 

do conhecimento; iv) depois de provocada a necessidade atinge-se o estado de 

ansiedade, que aumenta as emoções e os sentimentos e que tem como resultado um 

maior nível de envolvimento e de processamento de informação; v) o estado de 

Auto-realização 
Satisfação pessoal 

Estima e Reconhecimento 

Auto-estima e estima pelos outros 

Pertença e Afeição  

Afeição, dar e receber amor 

Segurança  

Protecção, libertação do medo e da ansiedade 

Fisiológicas 

Fome, sede, descanso, actividade 
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ansiedade provoca um comportamento direccionado-objectivo, que permite aliviar a 

pessoa da pressão provocada pela ansiedade. Nesta fase procura-se informação e fala-

se com outras pessoas sobre o produto; vi) os objectos incentivo, são os produtos, 

serviços, informação e mesmo outras pessoas que satisfazem a necessidade e que 

incentivam o consumo”.  

No modelo proposto por estes autores, patente na Figura 7, surge uma conexão 

entre os objectos incentivo e o reconhecimento da necessidade, justificada por estes 

possibilitarem acentuar ou reduzir o gap entre o estado actual e o desejo fomentado 

pelos estímulos. 

 

Figura 7 – Modelo de motivação de Mowen e Minor (1998) 
Fonte: Mowen e Minor (1998 in Reis, 2000: 41), (adaptação). 

As necessidades, no entendimento de Bacal (2003 in Cestur, 2007a), visam 

ultrapassar as condições indesejáveis ou desfavoráveis, denominadas “motivos de 

deficiência”, cujo objectivo predominante é dirigido para o restabelecimento físico e 

psicológico do indivíduo, enquanto os desejos representam sentimentos de ambição, de 

atracção e de impulso, sendo orientados para núcleos de interesse susceptíveis de 

originar prazer, bem-estar, auto-realização e satisfação, classificados pelo autor como 

“motivos de excesso”.  

Sinteticamente, segundo Cooper et al. (2007: 85), a motivação no âmbito das 

viagens está vinculada às necessidades e baseia-se “(…) em aspectos sociológicos e 

psicológicos de normas, atitudes
11

 , cultura, percepções adquiridas
12

 , etc., o que leva a 

formas de motivação que são específicas de cada pessoa”. Neste sentido, a motivação é 

                                                 
11

 “(…) dependem da percepção que um indivíduo tem do mundo” (Cooper et al., 2007: 78).   
12

 “(…) são impressões mentais – por exemplo, a respeito de um destino turístico ou de uma empresa de 

viagens – que são determinadas por muitos factores, entre os quais a infância, a família, as experiências 

no trabalho, a educação, os livros, os programas de televisão, os filmes e as imagens promocionais. A 

percepção envolve a codificação de informações e influencia as atitudes e o comportamento em relação 

aos produtos, mas não é capaz de explicar por si só, nem em combinação com as atitudes, o desejo das 

pessoas de viajar” (Cooper et al., 2007: 78).   
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influenciada pela imagem dos destinos turísticos
13

,
 
o que por sua vez afectará o tipo de 

viagem seleccionada.  

Pelo exposto, a procura turística está estreitamente concatenada com o 

comportamento do consumidor, que por sua vez, se vai reflectir no processo de tomada 

de decisões. Na Figura 8, apresenta-se a classificação de turistas proposta por Cohen 

(1972 in Cooper et al., 2007: 86-87), baseada em atributos da personalidade, 

designadamente atitudes, percepções e motivações, dividida em quatro categorias num 

“(…) continuum de combinações possíveis entre a novidade e a familiaridade (…)”, por 

se considerar útil para a compreensão das relações que se estabelecem entre os 

consumidores de tourings culturais e paisagísticos e a disponibilização de informação 

turística electrónica como suporte da vivência de experiências singulares. 

Turista de grupos organizados 

Pouco aventureiro; ao viajar anseia preservar o seu ambiente dentro de 

uma “redoma de vidro”. Normalmente, adquire um pacote organizado, é 

guiado através do destino turístico, tendo pouco contacto com a cultura 

ou com as comunidades locais. 

Familiaridade 

 

 

Turismo 

 institucionalizado 

Faz parte da rotina  

do mercado turístico,  

estandardizada pelas  

empresas turísticas. 

 

 

Turista de pacotes individuais 

Semelhante ao turista de grupos organizados, mas incorpora mais 

flexibilidade e oportunidades às escolhas pessoais. Ainda assim, a viagem 

é organizada por empresas turísticas; a “redoma de vidro” que preserva o 

seu ambiente protege-o da experiência real do destino turístico.  

Turista explorador 

A viagem é organizada de forma independente, tentando escapar do 

roteiro comum. Porém, procura hospedagem confortável e transporte 

confiável. Ainda que a “redoma de vidro”, por vezes, seja posta de parte, 

ela continuará lá para poder abrigá-lo em situações difíceis.   

 

Turismo  

não institucionalizado 

Viagens individuais;  

pouco contacto com as 

empresas turísticas,  

excepto se  

absolutamente  

necessário.   

                                                                                                                                       
Novidade 

Turista “andarilho” 

Dispensa todas as ligações com as empresas turísticas e a viagem é uma 

tentativa de se afastar, o máximo possível, de casa e da familiaridade. 

Sem um itinerário fixo, este tipo de turista vive com as comunidades 

locais, pagando as próprias despesas e mergulhando na cultura da região. 

Figura 8 – Classificação de turistas proposta por Cohen (1972) 
Fonte: Boniface e Cooper, 1987 (adaptação de Cohen, 1972) in Cooper et al., 2007: 87 (adaptação). 

Particularmente interessantes para a componente cultural dos tourings são as 

reflexões realizadas por Mckercher e Cros (2002 in Henriques, 2003: 107), segundo as 

quais os turistas culturais podem ser considerados de acordo com a seguinte tipologia 

                                                 
13

 “(…) conjunto de crenças, ideias e de impressões relativas a produtos e destinos turísticos” (Cooper et 

al., 2007: 78).  “Gunn (1972) identifica dois níveis de imagem: (…) a imagem orgânica é a soma de 

todas as informações que não tenham sido dirigidas, de forma deliberada, pela publicidade ou pela 

promoção de um país ou de um destino turístico (…) como resultado de todas essas informações, cria-se 

um quadro imaginário (…) o indivíduo tenta compreender essa imagem formando um padrão (…) sobre 

como ele imagina que esse lugar deva ser. O segundo nível de imagem é a imagem induzida, formada 

pelo retrato deliberado e pela promoção de várias organizações envolvidas no turismo. (…) A imagem 

induzida é controlável, ao passo que a imagem orgânica é mais difícil de ser influenciada” (Cooper et 

al., 2007: 88-89). 
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(Figura 9): “i) o determinado/motivado (purposeful): – indivíduo normalmente 

associado ao turismo cultural que viaja por motivos culturais e que procura uma 

experiência cultural profunda; ii) o que gosta de passear e ver as vistas (sightseeing): – 

viaja por motivos culturais, mas procura uma experiência superficial; iii) o interessado 

com a capacidade natural de transformar as descobertas em coisas interessantes e 

valiosas, através de uma situação imprevista (serendipitous): – indivíduo para quem o 

turismo cultural não e uma razão pré-estabelecida na visita a determinado destino, mas 

que termina por beneficiar de uma experiência de turismo cultural; iv) o casual 

(casual): – identifica o turismo cultural como motivo fraco para visitar um destino e 

procura uma experiência cultural superficial; v) o acidental (incidental): – indivíduo 

para quem o turismo cultural não é um motivo pré-estabelecido na escolha de um 

destino, mas que visita atracções patrimoniais”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Tipologia de turista cultural 
Fonte: Mckercher e Cros (2002 in Henriques, 2003: 107), (adaptação). 

Para Opaschowski (2001 in Díaz Pérez, 2006: 132) “los turistas buscan un 

estímulo emocional, quieren comparar sentimientos (percepciones) y no productos”, 

pelo que as férias deixaram de ser uma evasão da vida quotidiana para passarem a 

configurar-se como uma procura de enriquecimento da vida pessoal, da felicidade e do 

paraíso. 

 

Mercado turístico 

O mercado turístico, que resulta da adequação entre a oferta disponibilizada e a 

procura de bens e serviços por parte dos consumidores turistas, é atípico (Cunha, 2006). 

De facto, contrariamente à maioria dos mercados, no turismo os locais de produção e de 

consumo são coincidentes, conferindo à oferta um carácter de imobilidade, sob o ponto 

de vista espacial e temporal (Cunha, 2006; Silva, 2009b), e a distribuição proporciona 
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aos consumidores o usufruto de um bem ou serviço, em local distinto ao das suas 

residências, sem haver lugar à entrega do produto (Silva, 2009b). Após o consumo 

apenas fica a imagem, pois o turista adquire unicamente o direito de utilização do bem 

ou do serviço por um determinado tempo.  

Para além destas características, é pertinente considerar no mercado turístico a 

importância do preço, da liberdade e da heterogeneidade. A adequação entre a oferta e a 

procura faz-se através dos preços, constituindo-se estes num “(…) factor de distribuição 

da procura pelos diferentes equipamentos turísticos ou destinos (…)”(Silva, 2009b: 

260). Por outro lado, adoptando as regras da concorrência, “a plenitude do mercado 

turístico só se alcança com a total liberdade, não só da movimentação de pessoas, mas 

também do exercício das actividades e profissões turísticas”(ibidem: 262). A 

heterogeneidade, quer das empresas, quer dos produtos e destinos turísticos é demais 

evidente, atendendo à crescente procura da diferenciação por parte dos consumidores, 

mas também à variedade dos elementos por aqueles formados (Silva, 2009b).  

 

Distribuição turística 

 

A distribuição de produtos turísticos “(…) é o conjunto de medidas tomadas 

com o objectivo de levar o produto ou serviço do produtor ao consumidor. Este 

subsistema compreende em geral: escolha dos canais; selecção da oferta; programação 

de visitas; prospecção e entrega da oferta aos intermediários; venda; estimulação das 

vendas; relatório de vendas; e análise e controle das vendas” (Beni, 2007: 201). Graças 

ao desenvolvimento que a Internet proporcionou aos canais de distribuição já é “(...) 

possível adquirir os componentes da viagem turística (hospedagem, transporte, 

excursões, e entretenimento) directamente dos produtores, eliminando a necessidade de 

intermediários” (Cooper et al., 2007: 414), processo designado por desintermediação 

(ibidem; Ramos, 2009).  

Com efeito, para além do circuito de distribuição directo, em que o 

relacionamento entre o produtor e o consumidor não exige intermediário(s), por ser 

desta forma, recorrendo às TIC
14

  e à Internet, que a informação turística electrónica, 

                                                 
14

 São definidas por Buhalis (2003: 7) como “a gama de ferramentas electrónicas que facilitam a gestão 

operacional e estratégica das organizações, permitindo-lhes gerir a sua informação, funções e processos, 

bem como comunicar interactivamente com os seus parceiros, permitindo-lhes alcançar a sua missão e 

objectivos”. Os computadores e os seus programas informáticos, a Internet, o telemóvel, as redes 

wireless, a televisão interactiva, entre outros sistemas e dispositivos, são considerados exemplos de TIC. 
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seja através dos GTEM
15

  ou dos WebGIS
16

 , chegará aos consumidores, existem, no 

entanto, outras modalidades em que estes estão presentes, conforme indicado na Figura 

10. Na segunda modalidade, o intermediário (retalhista) representa uma posição de 

charneira entre o produtor e o cliente; na terceira hipótese verificam-se duas 

intermediações, correspondentes ao grossista e ao retalhista; na última opção para além 

das duas intermediações anteriores intercala-se entre elas mais uma, relativa ao 

revendedor (Beni, 2007; Silva, 2009b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Circuitos de distribuição 
Fonte: Silva, 2009b: 75; Beni, 2007: 204 (adaptação). 

Embora a desintermediação da oferta esteja a aumentar (Anckar e Walden, 2000 

in Easton e Koo, 2007; Milheiro, 2006), implicando fortes alterações no modelo de 

negócio, patente no aumento das receitas do Turismo online, conforme referido no 

Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT)
17

, alterações essas a que não é alheio o 

                                                 
15

 Trata-se de dispositivos portáteis (PDA - Personal Digital Assistant - associa as funcionalidades de um 

PC com as de um telefone e a capacidade de funcionar em rede; smartphone - telefone móvel com 

características e funções dos PDA e PC; telemóveis, entre outros) que disponibilizam informação turística 

acerca de locais de interesse estabelecidos, incluindo a oferta hoteleira e de entretenimento, entre outras 

informações, recorrendo à identificação da localização do seu portador, através de tecnologias (GPS - 

Global Positioning System e wireless - redes sem fios). Estas podem ser pessoais ou de curta distância 

(WPAN - Wireless Personal Area Network; tecnologia Bluetooth), locais (WLAN - Wireless Local Area 

Network; tecnologia Wi-Fi - Wireless Fidelity), metropolitanas (WMAN - Wireless Metropolitan Area 

Network; tecnologia WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access) ou geograficamente 

distribuídas ou de longa distância (WWAN- Wireless Wide Area Network; tecnologias das comunicações 

móveis GSM - Global System for Mobile, GPRS - General Packet Radio Service, UMTS - Universal 

Mobile Telecommunications System, entre outras). 
16

 WebGIS é um SIG disponibilizado online, que pretende tornar esta tecnologia acessível a qualquer tipo 

de utilizador sem necessidade de conhecimentos de SIG prévios e de aquisição de software para aceder e 

trabalhar com mapas e bases de dados referentes à informação partilhada. Deste modo, através da World 

Wide Web (WWW ou Web – principal aplicação da Internet composta por hipertextos, figuras, vídeos e 

sons concentrados em servidores e acedidos por browsers – arquitectura cliente/servidor –, através do 

protocolo de comunicação Hypertext Transfer Protocol - HTTP), o internauta tem acesso a mapas e 

operações produzidas em SIG (Mileu, 2008; Peng e Tsou, 2003; Painho et al., 2001; Foote e Kirvan, 

1997). 
17

 De acordo com este Plano, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 15 de 

Fevereiro, o turismo online obteve um crescimento anual, entre 2000 e 2005, de 59%, enquanto o 

Turismo mundial, no mesmo período, cresceu 3,3 % (Ministério da Economia e da Inovação, 2006a). 
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negócio electrónico ou e-business
18

, assiste-se, actualmente, a um processo de 

reintermediação proporcionado por uma nova geração de intermediários online que 

cobrem a distância entre fornecedores e utilizadores, tirando benefícios da revolução 

tecnológica ocasionada pelas TIC (Salvado, 2009; Ramos, 2009; Cooper et al., 2007), 

como sejam “(…) as agências virtuais, as centrais de reserva e outros grossistas e 

retalhistas (…)” (Abranja, 2005: 115), (Figura 11). 

 

Figura 11 – Modelo de distribuição turística 
Fonte: Lubbe (2006 in Salvado, 2009: 49). 

 

Produto turístico 

Como auxílio à compreensão das relações entre a oferta e a procura, interessa 

agora abordar o conceito de produto turístico, que é definido por Balanzá e Nadal 

(2003: 68) como “(…) a combinação de bens e serviços, de recursos e infra-estruturas, 

ordenados de forma que ofereçam vantagens ao cliente, que consigam satisfazer suas 

motivações e expectativas e que estejam disponíveis para serem consumidos pelos 

                                                 
18

 O negócio electrónico é considerado, de acordo com OMT (2003c: 23), como “o crescimento dos 

negócios através da conectividade” (PriceWaterhouseCoopers) e “o uso das tecnologias da Internet para 

aprimorar e transformar os principais processos empresariais” (IBM). Para além da componente interna, 

assente na intranet, o e-business contempla na vertente externa a transformação, por um lado, da cadeia de 

valor, pela conexão entre o fornecedor de produtos ou serviços turísticos e o consumidor, correspondendo 

ao marketing electrónico (e-marketing) – que “explora a Internet e outras formas de comunicação 

electrónica para se comunicar, das formas mais eficazes em termos de custo, com os mercado-alvo, e 

possibilitar o trabalho conjunto com organizações parceiras, com as quais haja interesses comuns” – e 

ao comércio electrónico (e-commerce) – que “é a actividade de vendas desenvolvida através dos canais 

de distribuição electrónica” – e, por outro, da cadeia de oferta, pela ligação do fornecedor do produto ou 

serviço aos seus próprios fornecedores, traduzida nas compras electrónicas (e-procurement).     
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turistas”, na esteira de Kotler et al. (1998 in Cunha: 2006 e Kotler 1997 in Henriques: 

2003) que o considera como algo – objectos físicos, serviços, lugares, ideias e 

organizações – que pode ser oferecido num mercado para ser consumido ou usufruído a 

um determinado preço, cujo objectivo é a satisfação das necessidades humanas. Nesta 

acepção, implica alguma capacidade de abstracção, uma vez que “(…) pode ser 

identificado com conforto, status, acessibilidade, quartos, … ou seja, com todo um 

pacote de bens e serviços justapostos baseado na actividade desenvolvida num destino” 

(Henriques; 2003: 121).  

Assim, um produto turístico constitui-se num aglomerado de elementos 

tangíveis – os bens, os recursos, as infra-estruturas e os equipamentos – e intangíveis
19

 – 

os serviços, a gestão, a imagem de marca e o preço (Valls; 1996; Balanzá e Nadal; 

2003), (Figura 12) –, que ao serem comercializados, directa ou indirectamente, induzem 

a procura e as consequentes deslocações, uma vez que os locais de produção e de 

consumo coincidem inevitavelmente no espaço e no tempo – o carácter de imobilidade 

mencionado anteriormente, que é designado por inseparabilidade (Kotler et al., 2003; 

Cooper et al., 2007).  

Os produtos turísticos para além da sua variabilidade, como resultado das 

múltiplas combinações de elementos possíveis na sua concepção e do tipo de 

consumidor, são também caracterizados pela perecibilidade, que reside no facto de não 

ser possível o seu armazenamento (Cooper et al., 2007; Kotler et al., 2003), implicando 

estratégias de comercialização que garantam rentabilizar ao máximo as vendas
20

. 

Também a subjectividade é notória nos produtos turísticos, atendendo a que dependem 

muito das motivações e das expectativas dos clientes no momento do consumo (Balanzá 

e Nadal; 2003). Os produtos turísticos, tal como globalmente a oferta, são rígidos, 

adaptando-se muito lentamente às transformações da procura
21

 (Cunha; 2006).   

                                                 
19

 Por não poderem ser testados antes do consumo, dizem respeito à “(…) percepção e expectativas que 

os consumidores têm dos produtos” (Balanzá e Nadal; 2003: 68). Esta característica de um produto de 

serviços que não pode facilmente ser avaliado antes da aquisição é designada de intangibilidade (Kotler et 

al., 2003; Cooper et al., 2007), como por exemplo a reserva de um quarto de hotel através de uma 

brochura não garante ao consumidor que irá encontrar exactamente o quarto reservado conforme 

apresentado no folheto.    
20

 Neste processo procura-se garantir antecipadamente as vendas, pelo que as empresas que 

comercializam sobretudo o transporte aéreo e o alojamento incorrem com alguma frequência no 

denominado overbooking, ou seja, o excesso de reservas confirmadas face às disponibilidades da oferta.   
21

 Na capacidade hoteleira ou nas disponibilidades de lugares na aviação não é possível adaptar no 

momento a oferta às oscilações da procura. Também a longo prazo só muito lentamente as 

transformações da procura podem ser ajustadas ao nível das infra-estruturas, dos equipamentos e dos 

transportes (Cunha, 2006).   
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Figura 12 – Elementos tangíveis e intangíveis dos produtos turísticos 
Fonte: Valls (1996: 198-217) e Balanzá e Nadal (2003: 149-151); (adaptação). 

  

Diferenciação 

Particularmente relevante é o valor conferido ao produto – característica que 

inclui tudo aquilo que a ele pode ser adicionado de modo a torná-lo mais interessante e 

atraente para o consumidor. Na prática, é aquilo que permite diferenciá-lo relativamente 

à concorrência, designadamente pequenos detalhes, personalização, promoções, 

imagem, marca, recuperação da autenticidade do estado original de um recurso e 

melhoria dos seus atributos, rapidez e qualidade da experiência, entre outros (Balanzá e 

Nadal, 2003; Valls, 2004). 

Reconhecendo que o desenvolvimento de produtos turísticos diferenciados é 

fundamental para o desenvolvimento turístico (Cunha, 2006) e que as estratégias de 

diferenciação pressupõem a criação de bens e serviços que valorizem as diferenças e, 

simultaneamente, sejam singulares, assumindo posicionamentos competitivos
22

 face aos 

concorrentes, pela adequação às motivações e expectativas dos consumidores, conforme 

se aprofundará no trabalho empírico desta investigação, convém não ter a pretensão de 

“exportar” integralmente produtos turísticos bem sucedidos para outros territórios, já 

que as condições locais introduzem diferenciações mais ou menos significativas na 

                                                 
22

 Traduzidos na menor sensibilidade aos preços e na maior fidelização dos clientes. 
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satisfação das preferências dos consumidores, pelo que a criação de produtos “(…) deve 

resultar dos recursos e capacidades locais e integrar os valores existentes por forma a 

valorizar as diferenças” (Cunha, 2006: 245). 

Por último, convém referir que sendo o produto turístico global
23

, as referências 

a “sol e mar”, a turismo de natureza, a turismo religioso, a touring cultural, entre outras, 

na realidade dizem respeito a subprodutos ou produtos específicos (Cooper et al., 2001; 

Beni, 2004), embora se reconheça a banalização da sua utilização como produtos 

turísticos. 

 

Inovação e personalização 

 A inovação
24

 e a personalização de produtos turísticos, bem como a valorização 

da sua qualidade são fundamentais no desenvolvimento de produtos turísticos, 

designadamente os tourings culturais e paisagísticos, em ambiente urbano e rural, que se 

pretendem desenvolver nesta investigação com recurso à informação turística 

electrónica.  

 Hjalager (1994: 200 in Firmino, 2007: 156) estabeleceu as seguintes categorias 

de inovação em turismo: “i) inovações de processos clássicas, que normalmente 

conduzem à melhoria da produtividade; ii) inovações para transacções, que se prendem 

com o conceito de flexibilidade; iii) inovações dos sistemas de distribuição, ligados às 

novas tecnologias; iv) inovações de processos em tratamento de informação, os quais 

permitem o acesso às centrais de reservas internacionais; v) inovações de gestão, de 

acordo com novos paradigmas; vi) inovações de produtos, que dependem muito das 

estratégias dos operadores turísticos”. 

 Com o aumento da concorrência entre destinos e produtos turísticos, 

consequência da globalização dos fluxos, e das preocupações com a competitividade, a 

inovação no turismo adquire dimensão, suportada pelas oportunidades que as novas 

tecnologias proporcionam e principalmente pela relevância das ofertas singulares e 

experiências memoráveis, ainda que disponibilizadas pela reinvenção e renovação de 

práticas e destinos tradicionais (Cavaco, 2008).            

                                                 
23

 Os consumidores tendem a avaliar o produto de um modo global, uma vez que “(…) para o turista, o 

produto engloba toda a experiência – desde o momento em que ele sai de casa até ao momento em que 

ele volta (…)” (Medlik e Middleton, 1973 in Silva, 2009b: 270). 
24

 Segundo a OCDE “Innovation is the search for, and the discovery, development, improvement, 

adoption and commercialization of new processes, new products, and new organizational structures and 

procedures” (OCDE, 1997 in Nordin, 2003: 27). 
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 Dando sequência ao referido anteriormente, a revolução tecnológica
25

 

proporcionada pelas TIC e pela Internet, como um dos seus elementos mais relevantes, 

contribuiu para o crescimento massificado do turismo, ampliando a dimensão da oferta 

e da procura (Pablo Redondo e Juberías Cáceres, 2004). Também Cooper et al., (2007) 

se referem às TIC, advogando que desempenharam uma “mudança de paradigma” no 

turismo, pois para além das alterações profundas na operação e distribuição, aludidas 

anteriormente, possibilitaram igualmente que os consumidores identifiquem e acedam a 

produtos especializados na procura pela satisfação das suas necessidades específicas. 

Neste processo assumem especial relevância os WebGIS e os GTEM, conforme se 

desenvolverá na secção 4.2.        

 No estudo realizado pela Saer (2005), é destacada a relevância que a inovação 

pode trazer à criação de novos factores de competitividade, enriquecendo desse modo a 

oferta, particularmente, no que às TIC diz respeito. Também o Plano Tecnológico
26

 

assume a premência de “(…) qualificar os portugueses e estimular a inovação e a 

modernização tecnológica (…), no sentido da produção de bens e serviços 

diferenciados (…)” (RCM, 2005: 4), considerando no seu Eixo 3 (Inovação – Imprimir 

um novo impulso à inovação) a “introdução de novas tecnologias no processo 

produtivo das actividades turísticas, susceptíveis de valorizar a posição competitiva e a 

produtividade no sector (inovação de processo, de acesso aos mercados e na natureza 

do produto/serviço)” (ibidem: 33).  

 Pelo exposto, a utilização das TIC auxiliará na personalização da oferta, 

permitindo que os consumidores, ao serem tratados como indivíduos que são
27

, se 

                                                 
25

 Segundo Castells (2002: 36-37), “o que caracteriza a actual revolução tecnológica não é a 

centralidade do conhecimento e da informação, mas a aplicação deste conhecimento e informação na 

produção de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, num ciclo 

de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso. (…) O ciclo de realimentação entre a 

introdução de uma nova tecnologia, os seus usos e os seus desenvolvimentos em novos domínios torna-se 

muito mais rápido no novo paradigma tecnológico”. 
26

 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 190/2005, de 16 de Dezembro. 
27

 Neste sentido, e contrapondo o processo de segmentação referido anteriormente, Cachinho (2006: 45) 

socorrendo-se de vários autores alerta para a necessidade do indivíduo ser considerado de modo integrado 

e não apenas como consumidor, atendendo a que este “(…) constitui apenas uma das múltiplas facetas do 

ser humano e, por conseguinte, as suas atitudes e comportamentos em relação às compras, à escolha das 

lojas ou à frequência dos lugares de consumo, dependem de factores bem mais complexos como os modos 

de vida, os sistemas de valores, as motivações ou as imagens e representações que elaboram dos lugares 

que frequentam, cujo espírito dificilmente poderá ser capturado pelos tradicionais critérios de 

segmentação, apoiados em variáveis como a idade, o sexo, a profissão, o nível de escolaridade ou os 

rendimentos”. Nesta orientação para o indivíduo, enquanto ser holístico, não desligando o consumo das 

suas restantes facetas, Lewis e Bridger (2001: 78 in Cachinho, 2006: 45) pretendem utilizar o tastespace 

que é uma “técnica de análise que, fazendo uso da informação recolhida e armazenada diariamente 

pelos sistemas computacionais das empresas, é capaz de identificar os gostos, os interesses e as 

preferências de cada indivíduo através das compras que realiza, sem haver necessidade de integrar os 
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tornem “agentes de personalização” pela “(…) escolha e selecção (…) dos módulos ou 

acessórios que irão compor o produto ou serviço final que mais satisfaz os seus desejos 

e necessidades” (Gouveia, 2006: 91 e 146). É nesta linha de pensamento que o Estudo 

sobre a competitividade do sector turístico na União Europeia (UE) identifica como 

mega tendência a personalização, na qual “(…) os consumidores buscam soluções feitas 

sob medida, em concordância com a sua própria personalidade. A sociedade já não 

pode dividir-se em grupos homogéneos, mas consta, cada vez mais, de diferentes nichos 

de mercado
28

” (Ecorys, 2009: 3).  

 No mesmo sentido, Negroponte (1998) considera que “The digital world is 

about personalization”, concretizando este conceito como “You know they know and 

they know you know they know”, facto encarado como benéfico para os consumidores, 

possibilitando conforto, segurança e auto-estima. Neste processo, conduzido pelo 

marketing e direccionado para “(…) mercados cada vez mais fragmentados, através de 

diferentes meios tecnológicos” (Reis, 2000: 168) podem produzir-se efeitos 

controversos, nomeadamente a perda de privacidade, atendendo a que a personalização 

é realizada com base nas informações coligidas pelos fornecedores de produtos e/ou 

serviços. Todavia, “os consumidores ou os cidadãos em geral devem ter direito à 

titularidade e protecção dos dados e informações de carácter pessoal que lhes digam 

respeito e devem poder proceder à sua invocação, validação e correcção” (APDSI, 

2007 in APDSI, 2008: 30).  

 

 

                                                                                                                                               
mesmos em grupos mais ou menos abstractos, como acontece com as taxonomias, por mais sofisticadas 

que sejam, como os estilos de vida ou as classes sociais”. 
28

 No âmbito do turismo o conceito de nicho, que resulta da aposição ao turismo massificado, está 

relacionado com motivações e práticas turísticas alternativas, associadas a interesses específicos, mais 

intimistas, em cenários autênticos. O turismo de nicho é assim identificado, num mundo globalizante 

expresso pelo incremento da uniformização, pela “(…) singularidade, sofisticação e diferenciação do 

indivíduo-turista na incessante procura de materialização  dos seus desejos de viajar, conhecer, 

participar, aprender, recordar…” (Cavaco e Simões, 2009: 22) e pela dimensão reduzida da procura, 

ainda que agregue um número considerável de produtos turísticos. Representa uma oportunidade de 

inovação, no âmbito do produto e da comercialização pelas TIC, e de estimulação do desenvolvimento 

turístico e territorial. A sobreposição do turismo de nicho com o turismo massificado em determinados 

ambientes é outra particularidade que deve ser tida em consideração (Simões e Ferreira, 2009; Robinson e 

Novelli, 2005). As suas oportunidades de desenvolvimento resultam da atracção de turistas com poder 

económico mais elevado e por, eventualmente, deter melhores condições para ser sustentável, não por ser 

apenas de pequena dimensão (não é condição de sustentabilidade), mas por esta possibilitar que seja 

flexível e menos intrusivo perante as comunidades locais do que outras formas tradicionais de grande 

escala, uma vez que os turistas “(…) pretendem visitar os lugares tanto quanto descobri-los, 

experimentá-los, participar e aprender mais sobre estes, desejam estar incluídos na vida quotidiana dos 

destinos ou simplesmente não se sentirem turistas. Sentirem-se viajantes, verdadeiramente 

‘cosmopolitas’, estabelecendo a diferença entre eles e os outros: os turistas” (Inácio e Patuleia, 2008: 93-

94).         
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Qualidade 

 A alusão à qualidade
29

 no turismo justifica-se pela sua relevância para o sector 

empresarial e para os turistas/visitantes, bem como para as organizações públicas, não 

esquecendo o papel que representa para a conservação ambiental e para o bem-estar das 

comunidades locais. A qualidade é igualmente pertinente para os destinos turísticos, 

sendo considerada como um factor de sustentabilidade e competitividade (Fayos-Solà, 

1994), articulando-se concretamente com os conceitos a desenvolver nesta investigação, 

conforme se pode constatar no modelo de análise. Em linhas gerais, a qualidade no 

turismo é fundamental para a atractividade e competitividade dos destinos, para a 

viabilidade dos negócios e para a sustentabilidade da indústria turística (Mendes, 2006). 

Afigura-se ainda premente o entendimento de Silva (2009a), segundo o qual “a 

qualidade em turismo não se deve restringir ao mero desígnio de satisfação das 

expectativas dos clientes nos equipamentos turísticos, (…) pressupõe também: 

integração ambiental, identidade e valorização cultural, capital humano, criatividade e 

inovação (...)”. É face a este entendimento que o autor refere que o empenhamento pela 

qualidade é global, isto é, depende dos valores com que o turista se defronta, para além 

da prestação dos diferentes agentes turísticos.  

 Em conformidade com Mendes (2006), existem as seguintes boas razões para 

realizar uma abordagem de qualidade no turismo: “i) a qualidade dá vantagem sobre os 

concorrentes; ii) o desempenho com qualidade torna os destinos e os serviços mais 

fáceis de comercializar, tanto para os turistas como para os operadores; iii) um 

produto de qualidade resulta em fidelização dos clientes; iv) melhor qualidade significa 

mais lucros; v) a gestão da qualidade conduz a uma indústria turística estável e protege 

os empregos; vi) a melhoria da qualidade num destino proporciona uma melhor 

qualidade de vida para os residentes; vii) gestão da qualidade facilita a acessibilidade 

a financiamentos; viii) a monitorização efectiva do progresso evita a repetição de erros 

custosos; ix) a recolha cuidadosa de dados fornece o instrumento para a tomada de 

decisões de gestão correctas; x) a monitorização dos progressos da melhoria da 

qualidade fornece a compreensão que encoraja a gestão pró-activa”. 

                                                 
29

 Definida pelo Comité de Apoio à Qualidade da OMT como “le résultat d'un processus qui implique la 

satisfaction de tous les besoins, exigences et attentes légitimes du consommateur en matière de produit et 

service, à un prix acceptable, en conformité avec les conditions contractualles objet d'un accord mutuel 

et les déterminants sous-jacents de la qualité que sont la sécurité et la protection, l'hygiène, 

l'accessibilité, la transparence, l'authenticité et l'harmonie de l'activité touristique visée avec son 

environnement humain et naturel”, modificada na sua sexta reunião em Varadero – Cuba, em 9 e 10 de 

Maio de 2003 (Fraenkel e Iunius, 2008: 34). 
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 Paralelamente, importa reter que segundo alguns autores, o que conta é a 

qualidade tal como a percebem os consumidores, como decorre da seguinte afirmação 

de Buzzell e Gale (1987: 111 in Gronroos, 1994: 36-37): “(…) la calidad es lo que los 

clientes dicen que es, y la calidad de un producto o servicio determinado es lo que el 

cliente percibe que es”.  

 No entendimento de Gronroos (1982 in Cooper et al., 2007) a qualidade de um 

serviço, tal como é percebida pelo consumidor, apresenta as seguintes componentes: a 

qualidade técnica (diz respeito à consonância do serviço recebido) e a qualidade 

funcional (reflecte o processo afecto à prestação do serviço). Estas contribuem para a 

construção da imagem global do serviço que o consumidor avaliará em função da gap 

entre a discrepância entre o serviço experimentado e o serviço esperado, resultando esta 

avaliação no serviço percepcionado (Figura 13).  

 

Figura 13 – Gestão da qualidade do serviço prestado 
Fonte: Gronroos (1982, in Cooper et al., 2007: 570), (adaptação). 

 Como ressalta do exposto a conformidade das características técnicas, entre 

outros atributos, como sejam a marca, os produtos e serviços complementares, a 

simpatia e competência dos funcionários, as instalações e a imagem, com as 
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necessidades dos consumidores revela-se fundamental na satisfação dos clientes
30

 

(Pires, 2002).   

 Outro modelo utilizado na avaliação da qualidade dos serviços foi proposto por 

Parasuraman et al. (1985 in Cooper et al., 2007), onde se considera que aquela resulta 

da discrepância entre as expectativas dos consumidores e as suas percepções, conforme 

indicado na Figura 14.  

 

Figura 14 – Modelo de qualidade de serviços 
Fonte: Parasuraman et al.(1985, in Cooper et al., 2007: 572), (adaptação). 

 As gap entre as expectativas dos consumidores e as suas percepções 

correspondem a (Cooper et al., 2007: 573): gap 1 – diferença entre a expectativa do 

cliente e a percepção empresarial relativa a esta expectativa; gap 2 – discordância entre 

a percepção empresarial das expectativas dos clientes e a sua conversão em 

especificações de qualidade dos serviços; gap 3 – lacuna entre as especificações de 

qualidade dos serviços e a real prestação destes; gap 4 – hiato entre a prestação dos 

serviços e as comunicações externas; gap 5 – discrepância entre o serviço 

percepcionado e o serviço prestado.   

 Como decorre da explicação anterior, quanto menores forem as primeiras quatro 

gaps menor será a lacuna entre a qualidade esperada e a qualidade efectivamente 

recebida, ou seja a gap 5. No desenvolvimento do modelo, Parasuraman et al. (1985 in 

Swarbrooke e Horner, 2002) consideraram um questionário denominado SERVQUAL, 

                                                 
30

 Como a satisfação só por si não garante a fidelização dos clientes, cada vez mais considera-se 

necessário exceder as suas expectativas originando clientes encantados. Esta tarefa amplifica a 

probabilidade do cliente se fidelizar (Kotler, 2000). Porém, entende-se que em algum momento este 

processo terá que ser interrompido, perante o incremento incessante das expectativas dos clientes 

habituais e da sua superação por parte das empresas.               
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composto pelas seguintes cinco dimensões: tangibilidade, confiabilidade, 

responsabilidade, segurança e empatia.  

 A aplicação deste instrumento, segundo Díaz Pérez (2006), é relevante para as 

seguintes situações: a) determinar a competitividade dos destinos turísticos; b) apoiar a 

tomada de decisão dos agentes na solução dos problemas associados ao destino ou 

desenvolver as vantagens actuais perante os destinos concorrentes; c) incrementar a 

procura como resultado da fidelização dos turistas/visitantes actuais ou das 

recomendações que estes promoverem perante os familiares e amigos.       

 Para além destes modelos de avaliação da qualidade, assentes na análise das 

gaps, podem ser considerados, entre outros, os seguintes (Silva, 2009a): “i) o 

compromisso de qualidade das empresas, instituições ou organismos – através dos 

códigos de conduta e de declarações ou cartas internacionais
31

; ii) o reconhecimento 

público da qualidade da actividade turística das empresas ou organismos – através de 

selos (rótulos) de qualidade
32

; iii) os modelos de avaliação de percepções de destinos 

turísticos – que representam tentativas para medir o grau de satisfação com a 

experiência turística e com o destino turístico, aqui encarado numa perspectiva 

macroeconómica ou compósita
33

; iv) o reconhecimento formal e institucionalizado 

(modelos de garantia da qualidade) – dos quais as normas ISO são a principal 

referência, que assentam na definição e publicação de standards mínimos
34

; v) modelos 
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 Representam um conjunto de directrizes que ambicionam influenciar as atitudes e os comportamentos 

dos turistas, das comunidades de acolhimento ou da indústria do turismo (Weaver, 2006), conforme se 

demonstrará na secção 3.2.1. 
32

 O Programa Green Globe 21, do World Travel and Tourism Council, é um destes exemplos, que 

fomenta mundialmente a adopção de boas práticas ambientais em todas as actividades ligadas ao turismo, 

oferecendo um serviço de informação aos seus membros através do site e de manuais específicos. 

Disponibiliza três níveis de envolvimento: affiliated, benchmarked e certified, correspondendo a cada um 

deles um logótipo que as empresas podem utilizar (Ayuso Siart, 2003; Weaver, 2006). 
33

 Um exemplo deste tipo é a Avaliação da Qualidade no Destino Turístico ARADE, realizado pela 

Universidade do Algarve, cujo desenvolvimento “assenta numa dinâmica de operacionalização e de 

monitorização sistemática de um quadro de indicadores, concebido a partir de um conjunto integrado de 

vectores que procuram descrever e interpretar a complexidade do fenómeno e a natureza compósita da 

realidade em observação”. Este modelo baseia-se “na análise dos vectores associados aos recursos 

(ambiente, território e ordenamento, cultura e património), ao processo de prestação do serviço (turistas, 

população residente, organizações) e aos resultados de desempenho do destino turístico” (Silva, 2005: 

77). 
34

 A sigla ISO significa Organização Internacional de Normalização (International Organization for 

Standardization) que é um organismo não governamental fundado em 1947 em Genebra, e cuja actividade 

é promover a normalização de produtos e serviços, utilizando determinadas normas, para que a qualidade 

destes seja incrementada. A ISO 9001 abarca um conjunto de requisitos para a implementação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade e a ISO 14001 para um Sistema de Gestão Ambiental, ambas podem ser 

aplicadas a qualquer organização, independentemente dos produtos ou serviços disponibilizados. (ISO, 

2010). Em Portugal, para além das ISO mencionadas, a APCER - Associação Portuguesa de Certificação 

desenvolveu duas Especificações de Requisitos de Serviço na área do Turismo; a ERS 3001 contempla o 

Turismo no Espaço Rural e a ERS 3002 a Qualidade e Segurança Alimentar na Restauração (APCER, 

2010). Apesar da certificação ISO promover “(…) a racionalização dos processos internos, a melhoria 
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integrados de gestão da qualidade – Sistemas Nacionais Integrados de Qualidade para 

o Turismo e Sistemas de Gestão da Qualidade dos Destinos Turísticos”
35

 . 

Remetendo-nos agora para a qualidade da informação turística, subscreve-se a 

opinião de Majó e Galí (2002: 398) que assumem que aquela deve ser “(…) fidedigna, 

actualizada, ampla e detalhada (…). A qualidade da informação turística terá sempre 

um eminente sentido subjectivo, pois são muitas as variáveis que a condicionam e, em 

cada caso, primará com maior ou menor peso cada uma delas. Entre estas variáveis 

podemos destacar: a relevância ou adequação da informação segundo o solicitado; a 

exaustividade e detalhe, por excesso ou por defeito, da informação obtida; a 

focalização e precisão; a adequação temporal entre a obtenção da informação e as 

necessidades do turista; finalmente, o formato com que se apresenta a informação”. 

 Considerando que o produto turístico objecto de estudo nesta investigação é o 

touring cultural e paisagístico, torna-se necessário uma breve abordagem aos conceitos 

de cultura e de paisagem.  

 

Cultura 

 O conceito de cultura, de acordo com o Relatório Mundial sobre a Cultura 

elaborado pela UNESCO em 2000, é configurado distintivamente como “(…) algo que 

foi herdado do passado e que, tanto quanto possível, deve ser conservado e algo que 

impulsiona a criação e a inovação social, ou seja, que se constrói quotidianamente 

tendo como bases visões partilhadas quanto ao futuro. A primeira perspectiva situando-

se mais no tempo da criação de capital de ligação (bounding capital) e a segunda no da 

produção de capital relacional (bridging capital)” (Moreira, 2008: 46 citando 

Borofsky, 2000). 

                                                                                                                                               
das ligações entre elos da mesma cadeia de valor, a instauração de um clima de confiança entre 

comprador e vendedor” (Debruyne, 2002: 71 in Firmino, 2007: 300), entende-se que ainda existem em 

Portugal poucas empresas/entidades ligadas ao turismo certificadas, pelo que um maior desenvolvimento 

dos processos de certificação das actividades turísticas é necessário e premente. 
35

 Um exemplo destes modelos está a ser implementado nos últimos anos em alguns destinos turísticos 

pelo World Centre of Excellence for Destinations (CED), que é um organismo criado pela OMT, cujas 

actividades formais começaram em 19 de Fevereiro de 2007, na conferência de imprensa realizada no 

Palácio do Congresso de Montreal (Canadá) na presença do Secretário-geral da OMT e das entidades 

fundadoras: Turismo de Montreal, Universidade de Quebeque (Montreal), Ministério de Turismo do 

Quebeque, Bell Canada, National Geographic Center for Sustainable Destinations e Universidade George 

Washington. Em Junho de 2007, foi estabelecido o convénio de cooperação entre a OMT e o CED, 

durante a reunião do Conselho Executivo da OMT, em Hammamet (Tunísia). Este compromisso foi, 

posteriormente ratificado pelos estados membros presentes na 17.ª Assembleia-Geral da OMT (Cartagena 

de Índias – Colômbia, em Novembro de 2007). Trata-se de um modelo que está estruturado num sistema 

de medidas (SMED - System of Measures for Excellence in Destinations), cujo objectivo é apoiar os 

destinos, no curto e longo prazo, com recomendações concretas de DTS. 
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  Redireccionando a cultura para as práticas turísticas, convém ter em linha de 

conta que o Turismo é uma manifestação cultural, “(…) a montante (na tomada de 

decisão da deslocação), durante (nas práticas desenvolvidas e na absorção da 

realidade vivida) e a jusante (na memorização, avaliação e sociabilização da 

experiência)” (Moreira, 2008: 48). Assim, nesta investigação consideram-se os 

diferentes tipos de turistas culturais europeus mencionados por Bywater (1993, in 

Pereiro Pérez, 2009), isto é, os “culturalmente motivados” (segmento de mercado 

reduzido que visita locais específicos atraído por causas ou motivos culturais e que 

permanece vários dias nos destinos turísticos), os “culturalmente inspirados” (visitantes 

de locais de interesse cultural e patrimonial afamados e que não permanecem muito 

tempo nos destinos turísticos, nem se sentem muito motivados para os revisitar) e os 

“culturalmente atraídos” (são turistas com outras motivações que não as estritamente 

culturais, mas que efectuam visitas de curta duração a locais de interesse cultural ou 

patrimonial).  

 Na concepção e no desenvolvimento de tourings culturais e paisagísticos é 

relevante ter em consideração os diferentes perfis de turistas culturais, referidos 

anteriormente, uma vez que este produto turístico para além de se revelar central para os 

turistas “culturalmente motivados”, possuidores de um capital cultural específico, 

também se posiciona como uma excelente oportunidade de complemento a outras 

práticas turísticas e motivações. 

 

Paisagem 

 O conceito de paisagem, de difícil explanação sintética, tem evoluído ao longo 

dos tempos. Orlando Ribeiro (1986), referindo-se à identidade local e regional, 

considerou o papel da paisagem como um produto do passado, constituindo um registo 

da memória colectiva dos povos. Jorge Gaspar (1993) considera a paisagem como um 

poderoso elemento de identificação cultural, comparável à língua e à religião. De acordo 

com a Convenção Europeia da Paisagem
36

, a paisagem foi definida como a “expressão 

formal das numerosas relações existentes num determinado período entre a sociedade e 
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 Aprovada pelo Conselho da Europa em 20 de Outubro de 2000, em Florença, e transcrita para a 

legislação nacional através do Decreto-Lei n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro. Na Convenção foram 

aprovadas as seguintes medidas: reconhecimento de que a paisagem é um elemento fundamental da 

qualidade de vida das populações, expressão da diversidade do seu património comum, tanto cultural 

como natural e, portanto, parte integrante da sua identidade; promoção da protecção, da gestão e do 

ordenamento da paisagem; integração da paisagem noutras políticas sectoriais; envolvimento maior dos 

agentes e actores; gestão numa perspectiva dinâmica de acompanhamento das novas preocupações e 

procuras da sociedade, para além da conservação (Pinto-Correia, 2005, in Medeiros, 2005). 
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um território definido topograficamente, sendo a sua aparência o resultado da acção, 

ao longo do tempo, dos factores humanos e naturais e da sua combinação”, ou seja, é o 

resultado visível dos processos resultantes da interacção entre os factores abióticos, 

bióticos e humanos, que contribuem para a sua unicidade e identidade, reflectindo a 

história natural e cultural de um território num determinado momento (Cancela d’Abreu 

et al., 2004: 28). Nesta acepção, a realidade geográfica da paisagem, como efeito das 

acções da humanidade e das reacções dos sistemas naturais na procura do 

restabelecimento dos equilíbrios alterados, só existe perante a observação e “(…) a 

interpretação pessoal que dela fazemos a partir da nossa cultura, história pessoal e 

estado de alma” (Fadigas, 2007: 124 e 132).  

 Actualmente são consideradas as seguintes dimensões do conceito de paisagem 

(Cancela d’Abreu et al, 2004): ecológica (componentes físicas e biológicas dos 

ecossistemas); cultural (factores históricos e as questões de identidade e capacidade 

narrativa da paisagem); socioeconómica (factores sociais e actividades humanas que 

permanentemente constroem e alteram a paisagem, incluindo os regulamentos e 

instrumentos que condicionam estas actividades); sensorial (modo como as paisagens 

são apreciadas por diferentes pessoas ou grupos de pessoas). 

 Com a globalização e o progresso tecnológico (factores de produção, 

transportes, comunicações, …) alteram-se as práticas e as vivências, reproduzem-se 

modelos importados de outras paisagens ou criam-se de novo a partir das novas 

tecnologias, determinando uma homogeneização das paisagens e a perda das suas 

características intrínsecas. Esta substituição das características que enformavam o 

carácter da paisagem tem contribuído para a revalorização das identidades locais e das 

especificidades de cada lugar ou região (Pinto-Correia, 2005), atitude que o Turismo 

também fomenta porque dela necessita para se desenvolver sustentada e 

sustentavelmente
37

. Igualmente pertinente no âmbito desta dissertação é a análise visual 

da paisagem que “(…) incorpora simultaneamente uma avaliação de atributos 

biofísicos (relevo e usos do solo) e de atributos estéticos (características visuais - 

permeabilidade, harmonia funcional e arquitectónica, diversidade, complexidade, 

singularidade, estrutura visual dominante). O seu resultado traduz uma informação 

sobre a qualidade visual da paisagem, expressa por um conjunto de indicadores 

(sensibilidade ecológica e funcional e interesse paisagístico)” (Fadigas, 2007: 163). No 

                                                 
37

 Segundo Fadigas (2007: 147), as actividades turísticas mostram “como as questões ligadas ao 

património, natural e edificado, e à qualidade ambiental e das paisagens, se transformaram em factores 

produtivos e razão de ser da sua existência”. 
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âmbito dos itinerários turísticos a criação de bacias de visão para identificação das 

melhores localizações para visualização da qualidade paisagística em presença ou de 

locais de interesse relativamente afastados dos percursos é um procedimento a ter em 

consideração. Os softwares de SIG produzem expeditamente bacias de visão consoante 

o relevo do território em análise e o posicionamento do observador.   

 Apresenta-se, na Figura 15, um esquema síntese do modelo de sistema turístico 

preconizado por Beni (2007), que relaciona as componentes e as variáveis da produção, 

do consumo e da distribuição inerentes ao mercado turístico, considerando a 

organização jurídico-administrativa e estrutural, resultantes das infra-estruturas e da 

ocupação do território, e igualmente as relações com a envolvente económica, 

sociocultural e ambiental. 

 

Figura 15 – Síntese do sistema turístico 
Fonte: Silva (2009b: 48). 

 As dimensões e os princípios do DTS são tidos em apreço na secção 3.2.1, tal 

como a sua articulação com os conceitos de competitividade dos destinos turísticos
38

, de 

                                                 
38

 Destino turístico é a unidade básica de gestão conferida pelas políticas turísticas. Na definição de 

destino turístico devem considerar-se as seguintes características: “A primeira corresponde ao espaço 

geográfico, sobre o qual são delineados os objectivos do planeamento. A segunda assenta no pressuposto 

que o destino deve adquirir centralidade, ou seja, os turistas/visitantes devem considerá-lo como um 

objectivo da sua deslocação. Deste critério de centralidade, que atrai pessoas, é inferida a necessidade 

de produzir uma massa crítica suficiente de turistas/visitantes que possibilite o seu desenvolvimento; 

cada destino deverá decidir qual a dimensão da capacidade de carga a suportar pelo seu território. A 

terceira característica resulta dos recursos disponíveis, com potencial turístico, que darão corpo a uma 

oferta estruturada capaz de satisfazer as necessidades dos turistas/visitantes. Uma quarta característica 

assenta na necessidade de ser criada uma marca atractiva que represente globalmente a oferta, facilite a 

sua identificação nos mercados e possa gerar uma interacção ao nível dos afectos e sentimentos. 
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política turística e de governância
39

 (secção 3.2.2). Não obstante, importa aqui 

relacionar estes conceitos com a importância do turismo para o desenvolvimento 

regional, aludindo ao planeamento turístico, ao interesse das parcerias e ao 

envolvimento dos stakeholders.  

 

Políticas 

 Perante o carácter paradoxal do turismo face à globalização – atendendo, por um 

lado, à tendência de desenvolvimento alicerçada em elevados investimentos em capital, 

reflectida na criação de marcas e produtos globais, e por outro, à importância que presta 

ao nível local e regional, “integrando-se no tecido económico, social e ambiental das 

populações locais”, garantindo serviços de proximidade num contexto pouco 

capitalizado de pequenas e médias empresas (Vellas, 2003 in Spindler, 2003, citado por 

Neves et al., 2007: 33) –, e a ineficácia evidenciada pelo mercado, enquanto regulador 

do espaço turístico, “as políticas de desenvolvimento de produtos turísticos sustentáveis 

e qualificados, e as estratégias correspondentes de planeamento territorial para a sua 

aplicação, necessitam de um contexto de políticas públicas
40

 (…)” (Vera Rebollo, 1997: 

316). Para além da concepção de políticas públicas e da implementação das respectivas 

estratégias, torna-se crescentemente necessário também a monitorização envolvendo a 

coordenação horizontal e vertical dos diversos órgãos da administração governamental, 

o sector privado e as ONG, bem como a população em geral (Cooper e Hall, 2008).  

 Para um bom prosseguimento das políticas turísticas é fundamental existir uma 

concepção global do turismo, de modo a contemplar a sua horizontalidade ou 

transversalidade. Neste sentido, as actividades turísticas ao serem planeadas devem 

integrar-se coordenadamente com outras políticas, nomeadamente, com a dos 

transportes e comunicações, da saúde, da segurança, do ambiente, do ordenamento do 

território e da cultura (Díaz Pérez, 2006). Neste contexto, convém ter presente que o 

papel do Estado é fundamental para o desenvolvimento turístico, pelo seu “poder de 

desbloquear o potencial do sector”, que compete aos governos “encorajar o 

investimento, facilitar a inovação e criação de oportunidades de emprego, e garantir o 

                                                                                                                                               
Finalmente a quinta característica remete para a sua comercialização. Aqui deverá existir uma 

cooperação vertical no que diz respeito ao marketing, articulada de acordo com uma visão estratégica 

ou plano” (Cestur, 2007a: 18-19).    
39

 Neologismo adoptado como tradução do conceito governance que será aprofundado na secção 3.2.2.3. 
40

 Entendidas como “tudo o que o governo decide fazer ou não” (Dye, 1992: 2 citado em Hall, 2004: 26), 

ou seja as acções e as inacções, as decisões e as não decisões, de acordo com as opções tomadas de entre 

as possíveis. 
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respeito pelo ambiente, cultura e bem-estar social locais”. Ao sector empresarial, por 

seu lado, incumbe “ajustar o planeamento, o produto e a qualidade do serviço, e 

adoptar políticas que respeitem o interesse das pessoas para e com quem trabalham” 

(Lopes, 2010: 79). O Quadro 4 sintetiza a distinção de competências entre os sectores 

público e privado do Turismo.      

Quadro 4 – O papel dos Governos e dos Privados 
 

Governos 

Planear a longo prazo ao nível nacional, regional e local 

Criar um ambiente empresarial competitivo que evite a fiscalidade desadequada, garanta a 

transparência, e ofereça regras mais atractivas para os accionistas 

Assegurar estatísticas de qualidade e disponibilidade de informação para os processos de 

tomada de decisão 

Trazer novo profissionalismo, financiamento e coordenação para a área da promoção e 

marketing, necessidades de emprego e treino, infra-estruturas e políticas regionais e locais 

Desenvolver o capital humano requerido para o crescimento do sector. Os governos devem 

liderar o investimento em recursos humanos - através da educação e pela diminuição do 

gap entre as autoridades e a indústria - para ajudar a planear antecipadamente as 

necessidades futuras. Uma rede de monitorização de mercado facilmente acessível e on-

line poderá ligar informação fiável do mercado do turismo com dados sobre o emprego 

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

investimento 

Promover acções que conduzam a uma maior confiança de clientes e investidores em 

termos de segurança 

Promover a diversificação de produtos que aumente a procura 

Planear a expansão sustentável do turismo de forma a manter a cultura e personalidade 

próprias 

Investir em tecnologias avançadas para facilitar o desenvolvimento seguro e eficiente do 

Turismo, como os sistemas de navegação por satélite 

Privados 

Expandir mercados ao mesmo tempo que promover e proteger recursos naturais e heranças 

e estilos de vida locais 

Desenvolver carreiras, educação, relações com os empregados, promover empresas 

pequenas, aumentar a consciência ambiental, e ajudar à sua maneira a preencher a gap 

entre haves and have not’s 

Provisionar de forma sensitiva produtos tradicionais de turismo e diversificação 

imaginativa de produtos que reduza a sazonalidade e aumente o rendimento 

Melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos, e aumentar o value for Money ao 

mesmo tempo que aumenta a escolha do cliente 

Acordar e implementar standards de qualidade em todos os níveis e em todas as áreas, 

incluindo formação das equipas 

Transferir capacidades e melhores práticas da indústria que espalhem os benefícios de 

forma vasta e eficiente 

Medir de forma mais precisa e crescentemente sofisticada a actividade do sector, para 

alimentar as decisões estratégicas do negócio 

Comunicar mais efectivamente com o mundo em que operam - incluindo inputs enérgicos 

das organizações-chapéu do turismo para os governos, ao nível estratégico e local 

Fonte: WTTC (2003, in Lopes, 2010: 78) (adaptação). 
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Stakeholders e Parcerias  

Os stakeholders
41

 são interlocutores fundamentais nos processos de decisão 

associados, neste caso, ao planeamento e à gestão de produtos e territórios turísticos, 

pois são indivíduos afectados e/ou interessados, directa ou indirectamente, pelas 

actividades turísticas. A OMT identifica a seguinte progressão no grau de envolvimento 

dos stakeholders: “i) informando simplesmente as partes interessadas sobre uma 

questão, sobre a política proposta ou iniciativa - um processo inteiramente com sentido 

único; ii) ter em conta a opinião dos stakeholders por meio de consulta - um processo 

inicialmente com dois sentidos, mas com pouco ou nenhum compromisso em avançar; 

iii) interagir, analisando as situações e procurando soluções conjuntas através da 

construção de um consenso; iv) tomar decisões em conjunto com responsabilidade 

mútua e domínio dos resultados; v) trabalhar conjuntamente, como iguais, num 

programa comum para alcançar objectivos mútuos” (WTO, 2010: 3). 

Apesar dos esforços que alguns responsáveis pelo desenvolvimento turístico 

encetam no sentido de mobilizar os stakeholders, de modo a que participem activamente 

no processo de planeamento e gestão do turismo
42

, (a gestão de um destino turístico tem 

como objectivo incrementar as vantagens competitivas sobre os demais competidores, 

salvaguardando as vantagens comparativas - Ejarque, 2005), na realidade são muitos os 

entraves a este envolvimento. Jenkins (1993 in Hall, 2004: 56-57) ressaltou os seguintes 

impedimentos à participação pública no planeamento turístico: “i) o público geralmente 

tem dificuldade em compreender questões de planeamento complexas e técnicas; ii) o 

público nem sempre está ciente do processo de tomada de decisões, nem o compreende; 

iii) a dificuldade em obter e manter representatividade no processo de tomada de 

decisões; iv) a apatia dos cidadãos; v) o aumento dos custos financeiros e de pessoal; 

vi) o prolongamento do processo de tomada de decisões; vii) efeitos negativos sobre a 

eficiência da tomada de decisões”. No mesmo sentido Bramwell (2007: 606), 

acrescenta que “as interacções entre participantes em reuniões multipartidárias podem 

ser impedidas por diferenças culturais, pelos quadros de referências, atitudes e formas 

de discurso”. 

                                                 
41

 Turistas/visitantes, comunidades locais, organizações e autoridades públicas nacionais, regionais e 

locais, sector empresarial e as respectivas associações, organizações de informação (media), instituições 

de investigação e académicas, grupos da sociedade civil e organizações não governamentais (WTO et al., 

2006), cujo envolvimento é facilitado pela inclusão das seguintes formas de participação: fóruns de 

discussão pública, workshops, comissões consultivas, grupos de discussão, inquirições, entre outras. 
42

 São muitos os autores que abordam a pertinência do envolvimento dos stakeholders no 

desenvolvimento do turismo. Cunha (2006: 246), por exemplo, refere que “a criação de um produto 

turístico terá de ser responsabilidade dos políticos, dos cidadãos e dos empresários mediante a 

participação de todos eles nos diversos níveis de decisão”. 
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A horizontalidade ou transversalidade com outros sectores e políticas, aliada às 

características particulares do turismo – sector fragmentado, complexo, formado por 

uma multiplicidade de agentes e actores, geograficamente dispersos e com grande 

diversidade de negócios, estes muitas vezes sustentados por médias e micro empresas 

(Saer, 2005) – tem fomentado a constituição de parcerias
43

 público-privadas. Considera-

se que estas devem ser fomentadas, mas com transparência face à inerente gestão de 

investimentos públicos por privados e à administração de bens privados pelo sector 

público.  

Segundo a OMT (2000), a cooperação entre os sectores público e privado está a 

tornar-se mais usual no mundo. As parcerias público-privadas no turismo, inicialmente 

constituídas no âmbito do marketing e promoção, ao procurarem alcançar consensos 

entre os diversificados intervenientes, que ampliem as vantagens competitivas dos 

destinos turísticos nos diferentes mercados, actualmente estruturam-se noutras áreas, 

designadamente, na concepção e desenvolvimento de produtos turísticos, na educação e 

formação, no financiamento e investimento, na segurança, na saúde, no ambiente, no 

património cultural, nas infra-estruturas, entre outras. Os desígnios primordiais das 

parcerias público-privadas, ainda de acordo com aquela Organização, passam por 

melhorar a atractividade do destino turístico, a eficiência do marketing, a produtividade 

e a gestão global do sistema turístico. 

O turismo é reconhecidamente uma actividade económica propícia ao 

desenvolvimento de parcerias (Heeley, 2003; Costa, 2006; Weaver, 2006), consideradas 

fundamentais para o DTS (OMT, 2000). No entanto, as parcerias público-privadas 

podem revelar as seguintes condicionantes, que obstaculizam a sua implementação e/ou 

desenvolvimento: i) débil estruturação, planeamento, coordenação e monitorização das 

actividades e dos resultados obtidos, traduzida na indefinição de papéis e na dificuldade 

de envolvimento dos diferentes actores, quer na participação em reuniões, quer nas 

tomadas de decisão; ii) ausência de trabalho conjunto, devido à desconfiança e ao receio 

de quebra de poder; iii) falta de tradição na tomada de decisões conjuntas; iv) rigidez da 

estrutura legal que suporta a actividade dos parceiros públicos, que desmotiva os pares 

do sector privado; v) estabelecimento de políticas que prejudicam as relações e os 

entendimentos necessários para a obtenção de resultados profícuos; vi) ausência e/ou 

                                                 
43

 Long (1997 in Almeida, 2010: 122) apresenta a seguinte definição de parcerias: “conjunto de esforços 

de colaboração entre parceiros autónomos, que se juntam num processo interactivo utilizando regras 

comuns, normas e estruturas num nível organizacional previamente estabelecido e numa área geográfica 

delimitada, actuando ou tomando decisões sobre questões ligadas ao desenvolvimento do turismo”. 
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dificuldade de partilha de recursos financeiros, humanos e tecnológicos; vii) distintas 

posturas profissionais e pessoais incompatíveis com os objectivos da parceria; viii) 

perda de autonomia nas tomadas de decisão, motivada pela necessidade de encontrar 

consensos (Bramwell e Lane, 2000a; Caffyn, 2000; Frisby et al., 2004; Segurado et al., 

2004; citados por Almeida, 2010). Relevante neste contexto é a gestão deliberada das 

parcerias com o objectivo de alcançar objectivos de planeamento preconcebidos, 

conforme alerta Bramwell (2007). 

A nova Lei de Bases do Turismo (Decreto-Lei, n.º 191/2009, de 17 de Agosto), 

no seu artigo 9.º n.º 1, alínea i), tem como objectivo, entre outros, “estimular a 

concretização de parcerias público-privadas na prossecução da política de turismo e 

no seu financiamento”. Contempla, igualmente, no seu artigo 11.º, n.º 3, alínea c), no 

que diz respeito à qualificação dos recursos humanos no turismo a “promoção de 

parcerias com as empresas, parceiros sociais, associações profissionais, universidades 

e demais estabelecimento de ensino” (Ministério da Economia e da Inovação, 2009a). 

Perante os condicionalismos referidos, entende-se que o estabelecimento de 

parcerias efectivas, como oportunidade para a exploração de complementaridades e que 

garantam as necessárias interacções, deve trazer benefícios para todas as partes 

envolvidas, quer individual, quer colectivamente, gerando igualmente mais-valias para 

os turistas/visitantes e para os destinos turísticos. Neste sentido, o sector público deverá 

desempenhar um papel activo, que implique a adopção de políticas coerentes de 

planeamento estratégico, de ordenamento do território, de infra-estruturação, de 

qualificação urbana, de valorização do património natural e cultural, e de regulação, 

sempre que possível, facilitadoras das actividades empresariais e das parcerias 

estratégicas. Por sua vez, ao sector privado caberá a dinamização das actividades 

turísticas nos destinos. Este contributo empresarial para o desenvolvimento dos destinos 

turísticos deverá alicerçar-se na ética e na responsabilidade social e não apenas nos 

objectivos económicos de curto prazo, que no âmbito das parcerias público-privadas são 

frequentemente lesivos dos interesses do Estado e dos seus contribuintes.   

 

 

 

 

 

 



João Reis                                              Capítulo 2 – Discussão conceptual e metodológica da investigação 

 45 

Planeamento turístico 

É consensual que o desenvolvimento turístico carece de planeamento. Ao actuar 

sobre o presente com o objectivo de proporcionar um futuro colectivo ambicionado
44

, 

“(…) actuando sobre a realidade numa abordagem multidisciplinar e concretizando um 

projecto de desenvolvimento socialmente  justo” (Vieira, 2007: 33), o planeamento 

turístico revela-se deveras importante para o desenvolvimento regional e local
45

. 

Conforme refere Cunha (2006: 391-393), o turismo é “(…) um motor do 

desenvolvimento regional (…)” por várias razões. Desde a primazia na potenciação dos 

recursos locais, cujo aproveitamento turístico gera riqueza, passando pela transferência 

de rendimentos ocasionada pelo consumo de bens e serviços locais, incluindo também a 

instalação de infra-estruturas de suporte às actividades turísticas que acabam por 

beneficiar as populações residentes, até às oportunidades de criação de novos serviços e 

reestruturação funcional de instalações em desuso, as actividades turísticas constituem 

um “(…) factor de atenuação dos desequilíbrios regionais permitindo alcançar uma 

distribuição mais equitativa do nível de vida entre regiões desenvolvidas e regiões mais 

desfavorecidas (…)”. Estas actividades são, também, contributivas “(…) para a 

preservação e valorização das paisagens e dos ecossistemas e de outros valores e para 

a integração territorial e articulação das complementaridades espaciais” (Simões, 

1993: 81).   

De acordo com Inskeep (1991; OMT, 2003a) o planeamento organiza o futuro 

para se alcançarem determinados objectivos e se estabelecerem as directrizes que 

permitem sustentar as tomadas de decisão apropriadas. Neste sentido Murphy (1985: 

156 in Hall, 2004: 29) considera que “planear tem a ver com prever e regular a 

mudança em um sistema e promover um crescimento ordenado a fim de aumentar os 

benefícios sociais, económicos e ambientais do processo de desenvolvimento”. Outros 

autores complementam o conceito de planeamento como “(…) um processo que 

consiste em determinar os objectivos de trabalho, ordenar os recursos materiais e 

                                                 
44

 As atitudes a tomar face ao futuro, segundo Godet (2000), são quatro: passiva, ou seja recusa em 

encarar a mudança sofrendo as consequências (avestruz); reactiva, isto é, combate o fogo depois deste 

declarado (bombeiro); pré-activa, que equivale a tomar decisões preparando-se para as mudanças 

previsíveis (segurador); e pró-activa, que corresponde à actuação no sentido de provocar as mudanças 

desejadas (conspirador). É através desta última atitude que o planeamento deve ser realizado, isto é, 

procurando nas representações da situação futura (cenários) interpretar a realidade presente, de modo a 

orientar as intervenções que possibilitem a construção do futuro desejável. 
45

 Vera Rebollo et al. (1997) referem que o desenvolvimento planificado pode acautelar a inserção 

harmoniosa das actividades turísticas. Reconhece, contudo, que frequentemente o planeamento tem sido 

improvisado e fragmentado, carecendo do monitorização e controlo, e sujeito a intensas pressões, dando 

como exemplo destas as operações imobiliárias no litoral. 
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humanos disponíveis, determinar os métodos e as técnicas aplicáveis, estabelecer as 

formas de organização e expor com precisão todas as especificações necessárias para 

que a conduta da pessoa ou do grupo de pessoas que actuarão na execução dos 

trabalhos seja racionalmente direccionada para alcançar os resultados pretendidos” 

(Estol e Albuquerque, 1987: 8 in Ruchmann, 1997: 84) num determinando tempo, 

representando estes a correcção ou anulação das desigualdades e desequilíbrios 

estruturais do sistema turístico, a potenciação do aproveitamento dos recursos naturais e 

patrimoniais e o estímulo ao desenvolvimento de áreas e recursos infra-utilizados (Díaz 

Pérez, 2006)
46

.  

Contudo, os efeitos do turismo podem tornar-se contraproducentes, como bem 

ilustra o provérbio asiático “le tourisme est comme le feu, vous pouvez préparer votre 

repas avec, mais il peut aussi se propager à toute votre maison et la détruire” (OMT, 

2002a: 22). De facto, como alerta Cavaco (2005) a turistificação de determinadas áreas 

traduz-se, por vezes, em desequilíbrios e debilidades, nomeadamente pela 

secundarização dos espaços de lazer que deixam de ter um carácter estruturante, 

densificação e banalização de áreas construídas, ausência de ordenamento e de 

qualidade no ambiente, nos serviços e nas infra-estruturas e equipamentos turísticos e 

envelhecimento de alguns núcleos, fomentando a procura por parte de turistas de baixos 

rendimentos. Igualmente, Simões (2008) chama a atenção para as desqualificações e 

disfuncionalidades territoriais que alguns modelos de desenvolvimento turístico 

promovem, com repercussões negativas na sustentabilidade territorial e nas próprias 

actividades turísticas. É neste contexto que o planeamento e ordenamento turístico se 

revelam fundamentais “(…) para uma correcta estruturação do território, para a 

                                                 
46

 O planeamento turístico tem evoluído ao longo dos anos, da quase exclusiva planificação física das 

facilidades turísticas e da sua posterior promoção para focagens mais vastas que englobam as 

necessidades empresariais e as dos turistas, bem como das comunidades de acolhimento, promovendo 

sinergias entre o turismo e a envolvente sociocultural, económica e ambiental (OMT, 1998). Com efeito, 

o planeamento tradicional deu lugar ao planeamento estratégico e este, como uma componente da gestão 

estratégica, passou a ter como objectivo “(…) a intervenção sobre a realidade duma forma abrangente, 

sistémica (considerando todas as suas valências: sociológica, antropológica, económica, ambiental, de 

organização do território, política, etc.) com vista a serem alcançados, num futuro previsível, objectivos 

colectivamente discutidos e consensualmente aceites por todos no quadro do desenvolvimento 

sustentável. Para tal, o planeamento estratégico deverá focar-se nos objectivos, alicerçados na visão e 

nas estratégias de futuro, assumindo os seus executores as responsabilidades perante a Sociedade” 

(Vieira, 2007: 50). Pelo exposto, “o planeamento turístico estratégico em seu sentido mais completo é 

proactivo, sensível às necessidades da comunidade, compreendendo planeamento e implementação como 

parte de um processo único e contínuo” (Lang, 1986, in Hall, 2004) e assume-se como as directrizes 

globais delineadas para tornar competitivos os produtos ou os destinos, constituindo-se também num 

referencial para a tomada de decisão por parte dos agentes públicos e privados (o planeamento estratégico 

das empresas deve ter como marco referencial o estipulado no plano estratégico do destino turístico, no 

qual os interesses públicos e privados tenham sido consensualizados, de modo a que o desenvolvimento 

turístico conjecturado seja sustentável) (Valls, 1996). 
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coesão dos tecidos económicos e sociais e para a sustentação do processo de 

desenvolvimento regional e local” (Simões, 1993: 81), minimizando os impactos 

negativos e potenciando os efeitos positivos das actividades turísticas, no sentido de 

promover um modelo de desenvolvimento sustentável e competitivo. 

No entendimento de Inskeep (1991 in OMT, 1999; Vieira, 2007), o planeamento 

turístico é um processo integrado (pela articulação com os demais instrumentos de 

planeamento existentes, garantindo a sua integração por parte destes, do modo a evitar 

os conflitos institucionais e pela consideração de outros sectores da sociedade), 

incremental (porque permite continuamente melhorar os objectivos e as políticas 

definidas inicialmente, no seguimento das análises críticas da realidade), contínuo 

(devido às alterações das envolventes do turismo, tornando-se num processo interactivo 

dilatado no tempo), flexível (pela necessária monitorização, revisão e ajustamento 

perante as circunstâncias, sem descurar os objectivos de desenvolvimento), abrangente 

(pelos diversificados sectores da sociedade em que intervém ou pelos quais é 

influenciado, incorporando especialistas de diferentes áreas com as suas visões do 

fenómeno turístico), complexo (derivado da complexidade do sistema turístico), realista 

(para que seja realizável, tendo em consideração a correcta definição dos objectivos, de 

forma a que através de estratégias e instrumentos de execução adequados aqueles 

possam ser alcançados), participado (envolvendo todos os agentes e actores, como 

sejam os turistas e os visitantes, as comunidades locais, as associações empresariais, as 

organizações da administração central, regional e local, as ONG e os representantes dos 

trabalhadores, entre outros), sistémico (contemplando todas as componentes do sistema 

turístico) e condicionante (pelas restrições que impõe, por vezes afectando interesses, 

mas acautelando o desenvolvimento turístico desejado).       

Pelo exposto, o planeamento turístico é o processo que compatibiliza os 

objectivos potencialmente conflituantes do DTS, entre os dimensões ambiental, social e 

económica, uma vez que “(…) promove e sustenta a relação dialéctica e interactiva 

entre a população, o território, a economia, o ambiente e o turismo” (Vieira, 2007: 81). 

Dando sequência ao referido anteriormente, este autor identificou um conjunto de 

objectivos gerais e específicos que o planeamento turístico tem como propósito atingir 

de modo organizado e racional (Quadro 5).   
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Quadro 5 – Objectivos gerais e específicos do planeamento turístico 
 

Objectivos gerais Objectivos específicos 

 Melhorar a qualidade de vida da população de acolhimento 

proporcionada pela difusão equitativa dos efeitos sociais, 

económicos e culturais do turismo. 

 Promover a integração comunitária, eliminando as linhas de 

fractura porventura existentes, através da notoriedade 

internacional proporcionada pelo turismo (criação e reforço do 

sentimento de auto-estima). 

 Garantir o desenvolvimento económico sustentável através da 

defesa e preservação dos recursos naturais e construídos 

existentes nas comunidades de destino. 

 Proporcionar as condições necessárias para o sucesso empresarial 

em geral, nomeadamente, o sucesso das empresas constituintes 

do cluster do lazer. 

 Garantir a competitividade e a 

sustentabilidade do 

desenvolvimento turístico. 

  Proporcionar o mais alto grau 

de satisfação aos turistas. 

 Conservar e/ou preservar os 

recursos turísticos. 

 Identificar as áreas com 

potencial turístico. 

 Integrar as correntes turísticas 

nas comunidades de 

acolhimento. 

Fonte: Vieira (2007: 85), adaptação. 

Reconhecidamente importante, o planeamento estratégico em turismo tem 

produzido planos de desenvolvimento turístico, nos quais se descrevem acções ou 

programas, mais ou menos ambiciosos, em calendarizações determinadas, mas “(…) 

desconhecem-se as premissas sob as quais foram elaborados, a forma como se prevêem 

ser implementados e, na maior parte dos casos, a respectiva forma de avaliação bem 

como a avaliação dos resultados por ele obtidos” (Mota et al., 2007: 3091).  

Assumindo que o Turismo é, sobretudo, um «negócio de informação» e que o 

planeamento turístico é um “processo através do qual se reconhece o estágio actual do 

Turismo no destino (caracterizando de forma precisa todas as variáveis e agentes que 

interferem, directa ou indirectamente, no desenvolvimento da actividade), se 

diagnostica o seu desenvolvimento, se fixa um modelo de actuação através do 

estabelecimento de programas/acções/directrizes e se avaliam – de forma continuada - 

os resultados obtidos de modo a impulsionar, coordenar e integrar, a indústria, no 

conjunto macroeconómico em que está inserida”, estes autores propõem o Modelo de 

Planeamento Estratégico em Turismo representado na Figura 16.  

No Anexo 1 encontra-se um esquema metodológico realizado por Álvarez 

Valdês et al. (2007), relativo à gestão de destinos turísticos, organizado em três fases - 

análise da situação actual do destino, diagnóstico e projecção estratégica competitiva e 

sustentável do turismo. Pelo exposto, o processo de planeamento estratégico a nível 

regional e local deve contemplar sucintamente as seguintes fases: caracterização e 

diagnóstico
47

, cenarização
48

; visão de futuro
49

; objectivos globais e específicos
50

; 
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 Identificação das tendências de desenvolvimento do turismo e avaliação das suas implicações no 

território em análise; reconhecimento e análise do quadro locacional e regulatório; análise dos 

instrumentos de ordenamento e gestão do território; caracterização da oferta turística original e da 
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estratégias de desenvolvimento turístico (são os meios para atingir os fins desejados) e 

programa de intervenção
51

 (Cestur, 2007c).  

 

Figura 16 – Modelo de Planeamento Estratégico em Turismo 
Fonte: Mota et al. (2007: 3092) (adaptação). 

 

                                                                                                                                               
derivada, incluindo as infra-estruturas de suporte das actividades turísticas e do recreio e lazer; análise da 

oferta e da procura, bem como da adequação entre ambas - análise estatística, inquéritos, entrevistas, 

fóruns de discussão, entre outros procedimentos - análise do portfólio dos produtos turísticos 

desenvolvidos e com potencial de desenvolvimento; elaboração do diagnóstico estruturado numa análise 

SWOT - Método de diagnóstico de uma realidade socioeconómica, utilizado especialmente no 

planeamento estratégico, que analisa os factores internos (pontos fortes e fracos [strengths e 

weaknesses]), sobre os quais se deve basear a estratégia da intervenção, e os factores externos 

(oportunidades e ameaças [opportunities e threats]) que a podem influenciar. Assim, são identificados os 

elementos que actuarão como indutores do desenvolvimento dos territórios (que o planeamento deve 

fortalecer), e os que contribuirão para o retardar ou impedir (cujos efeitos devem ser mitigados pelo 

planeamento) (Cestur, 2007b; QREN, 2010; Antón Clavé, 2005). 
48

 Identificação das vertentes de mudança fundamentais e selecção das que serão associadas aos eixos 

estruturantes dos cenários; redacção de mini-cenários, teste e discussão com os stakeholders; 

desenvolvimento e redacção dos cenários iniciais tendo por base os parâmetros estruturais; eleição do 

cenário desejável entre os possíveis. O processo de cenarização é correntemente produzido através da 

definição de grandes vertentes de dinâmica que combinadas permitem construir situações futuras 

diferenciadas (processo explorativo) ou através da definição da visão prospectivada e, por retroacção, 

estabelecimento das vias até ao presente (processo normativo) (Cestur, 2007c). 
49

 Norteia de forma sucinta, compreensível, realista e consensualizada o que o destino turístico pretende 

ser no horizonte do plano. 
50

 São as metas a alcançar com as estratégias e devem ser “claros, não-ambíguos, não-conflitantes e 

alcançáveis” (Cooper et al., 2007: 319). 
51

 “Organiza numa estrutura arborescente as iniciativas concretas em que se traduz a cascata de 

objectivos e estratégias. Estrutura-se em patamares lógicos de racionalização da realidade, desde as 

grandes dimensões de intervenção - os vectores estratégicos de intervenção - às acções concretas [e 

recomendações], passando (…) pelas medidas que perfazem os diversos vectores estratégicos de 

intervenção” (Cestur, 2007d: 25). 
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 Na Figura 17 esquematiza-se as fases anteriormente descritas no âmbito do 

Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo no Concelho de 

Almada, que privilegiou o envolvimento e participação dos stakeholders
52

 ao longo de 

todo o processo de planeamento, em estreita articulação com a Comissão de 

Acompanhamento designada pela autarquia. 

 

Figura 17 – Fases do PEVDTCA 
Fonte: Reis (2009). 

 

As temáticas da informação turística electrónica, alicerçada nos WebGIS e nos 

GTEM, e do consumo de tourings culturais e paisagísticos no âmbito da nova Economia 

da Experiência, serão desenvolvidas nas secções 3.1/3.2, 3.3 e 3.4, respectivamente. 

Contudo, considera-se pertinente referir que os WebGIS e os GTEM, apesar das 

potencialidades que detêm na disponibilização de informação turística, ainda 

manifestam um desenvolvimento diminuto. Acredita-se, porém, que a concepção de 

novos e mais simplificados equipamentos tecnológicos, aliados à crescente necessidade 

de informação veiculada por dispositivos electrónicos, correspondendo às necessidades 

e interesses dos consumidores, e ao expectável incremento da capacidade de produção e 

disponibilização de informação turística electrónica, permitirá prospectivar um 

desenvolvimento mais profícuo.  

                                                 
52

 Foram realizados diversos workshops com as associações culturais, recreativas e desportivas, com os 

operadores/investidores do sector turístico, com técnicos de equipas responsáveis por outros 

estudos/planos em desenvolvimento no município e com os deputados municipais eleitos, cujos 

contributos válidos reverteram para a caracterização e diagnóstico patente no Plano. 
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Como se desenvolverá posteriormente, para os consumidores actuais os produtos 

e serviços não são suficientes, sendo necessário o envolvimento pessoal em experiências 

singulares, no âmbito da designada Economia da Experiência (Pine II e Gilmore, 2000). 

Assim, os WebGIS e os GTEM devem ser concebidos e desenvolvidos de modo a 

proporcionar aos consumidores de tourings culturais e paisagísticos o prazer de viajar 

associado a experiências singulares, numa perspectiva individual e personalizada.      

Termina-se esta secção com um esquema analítico de síntese que recapitula as 

componentes essenciais do modelo de análise, apresentado anteriormente, cujas 

vertentes se têm vindo a explicitar (Figura 18), tendo como pensamento norteador que 

“a optimização entre os territórios e os recursos nele existentes, por um lado, e a 

organização empresarial e o seu consequente processo de exploração, por outro, 

pressupõe um equilíbrio” (Cunha, 2008a: 24).    

 

Figura 18 – Esquema analítico de síntese 
Fonte: produção própria. 
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2.4. Hipóteses da pesquisa 

No sentido de estabelecer um rumo para a investigação, ou seja uma resposta 

provisória para a problemática anteriormente explanada, formulam-se no Quadro 6 as 

hipóteses de investigação. 

Quadro 6 – Hipóteses de investigação 
 

H1 

Para que a informação turística electrónica sobre tourings culturais e 

paisagísticos tenha um desenvolvimento qualificado, autêntico, duradouro e 

responsável, nos seus pressupostos deve-se ter em consideração o 

Desenvolvimento Turístico Sustentável, os processos de regulação das 

actividades turísticas, o envolvimento dos vários stakeholders e a ligação às 

comunidades locais. 

H2 

Na procura de práticas turísticas alternativas ao turismo massificado, 

desenvolvidas de modo autónomo, os consumidores de tourings culturais e 

paisagísticos devem recorrer a informação turística qualificada veiculada 

electronicamente pelos WebGIS e GTEM. 

H3 

Ao pretenderem fruir autonomamente em tourings culturais e paisagísticos, 

os turistas/visitantes procuram, através da informação turística electrónica e 

das respectivas práticas, vivenciar experiências singulares, enriquecedoras e 

memoráveis. 

H4 

Para que as experiências turísticas sejam singulares, enriquecedoras e 

memoráveis é necessário incluir na informação turística electrónica 

propostas inovadoras e a possibilidade dos turistas serem efectivamente 

autónomos e poderem tomar decisões. 

  Fonte: produção própria. 

Como ressalta do quadro precedente, todas as hipóteses se articulam com os 

conceitos enunciados nos modelos de análise apresentados anteriormente. 
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Capítulo 3 – Enquadramento teórico     

  

 Depois da identificação da matriz conceptual que configura o modelo de análise, 

da explicitação das hipóteses e definição dos objectivos específicos da investigação, no 

presente capítulo organiza-se a fundamentação teórica dos conceitos, a partir da revisão 

crítica da literatura, no sentido de concretizar as hipóteses, através da análise empírica. 

Na matriz conceptual anteriormente apresentada, salientam-se três conceitos centrais, 

core do objecto de estudo – informação turística electrónica, tourings culturais e 

paisagísticos e experiência turística –, e dois outros conceitos que permitem 

contextualizar os anteriores – desenvolvimento turístico sustentável e governância.  

 

3.1. Informação turística electrónica    

3.1.1. Informação turística tradicional 

 O turismo é reconhecidamente uma actividade de informação intensiva, que 

necessita de ser processada e comunicada, sem a qual não funciona (Poon, 1993; 

Sheldon, 1997; Milheiro, 2006; Costa et al., 2004; entre outros). Com efeito, a 

informação turística, enquanto conjunto de serviços disponibilizados, de forma gratuita 

ou sujeito a cobrança, aos visitantes e aos turistas, quer na preparação das suas viagens, 

quer na informação e orientação durante as estadas (Majó e Galí, 2002), quer ainda na 

partilha com os outros após o regresso, pode assumir os seguintes exemplos: 

alojamento, cultura/património, preços, horários, gastronomia, restauração, transportes, 

actividades (lazer, recreação, animação, desportivas), meteorologia, segurança, eventos, 

história, itinerários, locais de interesse paisagístico, mapas, entre outros.  

 A informação turística pode ser facultada através dos seguintes modos: revistas; 

jornais; brochuras; folhetos; livros; guias turísticos
53

; televisão; rádio; postais; outdoors; 

operadores turísticos, agentes de viagens, clubes de viagens; postos de turismo
54

; 
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 Surgidos no início do séc. XIX, os Guias Turísticos têm ampliado o seu carácter utilitário e 

disponibilizam actualmente, a par da “descrição dos lugares [que incluem algumas referências históricas 

e económicas, os monumentos, os museus e anotações relativas à geografia, geologia e flora e fauna 

locais, bem como informação cartográfica] um conjunto de informações de ordem prática (como, por 

exemplo, indicações sobre as unidades hoteleiras existentes e a sua qualidade, o valor da moeda, a 

distância em relação a postos de correio, principais vias de ligação a outras localidades, meios de 

transporte disponíveis, etc.)” (Matos e Santos, 2010).   
54

 São espaços destinados a proporcionar informações de carácter turístico. Correspondendo às 

necessidades informativas dos visitantes, turistas e residentes de um determinado território (na maioria 

dos casos o município), os postos de turismo têm como missão divulgar e promover os recursos turísticos 

locais e/ou regionais, fornecer diversos materiais de apoio à visita (mapas e roteiros, artesanato local, 
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quiosques; organismos regionais de turismo; guias-intérpretes nacionais
55

; correios de 

turismo
56

; motoristas de turismo
57

; vídeos; experiência pessoal, de familiares e/ou 

amigos, de outros turistas, da comunidade residente (através p. ex. “word-of-mouth”); 

meios electrónicos (Internet, CD interactivo, GTEM e WebGIS, conforme se abordará 

posteriormente), entre outros.  

 De acordo com Weiler e Ham (2003: 270), as viagens com guias-intérpretes 

“(…) são, na sua maioria, para pessoas inexperientes, atraídas pela segurança e pelo 

bem-estar de viajar com uma excursão”. Estes autores referem ainda que “os visitantes 

têm poucas expectativas em relação às excursões com guias e aos próprios guias de 

turismo (…). Suas expectativas são muitas vezes ditadas por aquilo que eles lêem no 

catálogo de viagem, que geralmente é ‘ver’ e, talvez, ‘ouvir’ algo, em vez de 

‘experimentar’ ou aprender alguma coisa, ou mesmo retornar com a sensação de que 

aquilo lhe causou uma impressão”. Porém, prospectivam, perante uma maior 

diversificação de produtos turísticos, que os visitantes experientes optem por uma 

excursão com guia, vendo nesta oferta algo melhor do que o que poderiam experienciar 

sozinhos, ou seja a possibilidade de terem uma experiência diferente do que 

habitualmente vivenciam, patrocinada por guias versados e capacitados.   

 A informação turística é, igualmente, uma necessidade dos intermediários, que 

ao procurarem auxílio para a tomada de decisões recorrem a“informação sobre 

tendências no mercado turístico, destinos turísticos, facilidades, disponibilidades, 

preços, pacotes turísticos, concorrentes” (Costa et al., 2004: 110), perfil dos visitantes, 

                                                                                                                                               
gastronomia, publicações municipais, entre outros), organizar eventos e iniciativas de interesse turístico, e 

disponibilizar informações relativas ao alojamento, atracções e serviços.      
55

 O “guia-intérprete nacional é o profissional que acompanha turistas em viagens e visitas a locais de 

interesse turístico, tais como museus, palácios e monumentos nacionais, prestando informações de 

carácter geral, histórico e cultural, cuja actividade abrange todo o território nacional” (Ministério do 

Comércio e Turismo, do Trabalho e da Educação, 1979). Estes profissionais, para além de guiarem os 

turistas no espaço geográfico, de conhecerem o ambiente e de facilitarem o acesso dos visitantes aos 

lugares visitados, devem igualmente, “interpretar correctamente, na língua escolhida pelo turista, a 

informação previamente seleccionada, para que o visitante conheça e compreenda o local visitado e as 

suas mais importantes características culturais”. Neste sentido, o discurso do guia-intérprete não é 

simplesmente informativo, representando a interpretação “uma influência crítica na imagem que o turista 

levará do lugar visitado e deve ser pautada pela ética, pela honestidade e pela responsabilidade social 

[de modo a] proporcionar ao turista uma experiência agradável, interessante e recreativa” (Brito, 2008: 

74 e 83).    
56

 O “correio de turismo é o profissional que acompanha turistas em viagem ao País e ao estrangeiro, 

como representante dos respectivos organizadores, velando pelo bem-estar dos turistas e pelo 

cumprimento do programa das viagens, sendo-lhe vedado conduzir visitas a museus, palácios e 

monumentos nacionais” (Ministério do Comércio e Turismo, do Trabalho e da Educação, 1979). 
57

 O “motorista de turismo é o profissional que acompanha turistas nacionais e estrangeiros em veículos 

ligeiros com a lotação máxima de nove passageiros, conduzindo o respectivo veículo e prestando 

informações de carácter histórico, cultural e geral” (Ministério do Comércio e Turismo, do Trabalho e 

da Educação, 1979). 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 55 

entre outras.). As empresas também necessitam de informação turística respeitante aos 

seus fornecedores, aos seus actuais e potenciais clientes, aos seus concorrentes e ao 

mercado em geral, de modo a fundamentar as decisões, tal como as organizações. As 

Organizações de Marketing de Destinos Turísticos, por exemplo, utilizam “informação 

sobre tendências no sector, dimensão e natureza de fluxos turísticos, políticas e planos 

de desenvolvimento” (Costa et al., 2004: 110). O sector público recorre a todo o tipo de 

informação relevante como suporte à definição de políticas e ao estabelecimento de 

estratégias.  

3.1.2. Tecnologias de Informação e Comunicação no turismo 

 A relevância da informação e a pertinência das TIC nas actividades turísticas é 

por demais evidente se se considerar o que foi escrito anteriormente, no que diz respeito 

à oferta (original e agregada; produtos turísticos com elementos tangíveis e intangíveis; 

empresas e produtos díspares), à procura (carácter heterogéneo; busca da diferenciação) 

e ao mercado turístico (inseparabilidade dos locais de produção e de consumo; 

distribuição – desintermediação e reintermediação). Neste contexto, percebe-se que o 

Turismo exige o processamento e a disponibilização de elevadas quantidades de 

informação e que nenhum agente ou actor deixará de ser tocado pelas TIC (Costa et al., 

2004; O’Connor, 1999 citado por Marujo, 2008; Sheldon, 1997; Poon, 1993). 

 A revolução tecnológica proporcionada pelas TIC – principalmente pela Internet 

como uma das suas componentes mais relevantes, que constitui um meio privilegiado de 

partilha de informação assente numa diversificação de serviços, onde a Web tem 

representação expressiva
58

 –, contribuiu para o incremento das actividades turísticas. Na 

verdade, o desenvolvimento do turismo electrónico, alavancado pela Internet (cujo 

acesso está cada vez mais facilitado pela redução de custos; a maior velocidade e o 

potencial de ligação em rede revelam-se fundamentais para o seu progresso), que 

recorre a diversificados dispositivos (motores de busca, telefones móveis, GPS, 

televisão interactiva, entre outros), e atendendo às tendências tecnológicas ao serviço 

das actividades turísticas, que serão abordadas posteriormente, revela uma alteração na 

forma de o mundo se comunicar, armazenar informação e distribuir produtos e serviços. 

Consequentemente, verifica-se um incremento da procura de informação turística e da 

aquisição de produtos e serviços turísticos online, associadas à facilidade e rapidez com 

                                                 
58

 Considerando que “disponibilizou uma infra-estrutura globalmente distribuída e de baixo custo para a 

informação multimédia, promoção e distribuição do turismo. Isto tornou possível a disponibilização e o 

comércio de produtos sob medida para atender às necessidades de turistas individuais e, por isso, uniu a 

procura e a oferta de turismo de forma flexível e interactiva” (Cooper et al., 2007: 685-686).  
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que os consumidores podem comparar e adquirir serviços de diferentes prestadores
59

. 

De facto, é consensualmente reconhecida a importância crescente das TIC para o 

desenvolvimento do Turismo, constituindo-se a sua utilização num factor-chave da 

competitividade dos destinos e dos serviços prestados e numa condição essencial para a 

sua expansão enquanto actividade económica (Ecorys, 2009; Mason, 2008; Saer, 2005; 

Buhalis, 2003 in Easton e Koo, 2007; Cestur, 2007a; Milheiro, 2006; UNTAD, 2005; 

Pablo Redondo e Juberías Cáceres, 2004; Valles, 1999; entre outros).  

A Internet oferece vantagens expressivas sobre os meios de comunicação 

tradicionais. No âmbito do Turismo, tem forçado o tecido empresarial a repensar a 

organização dos negócios e permite que os utilizadores acedam a um vasto conjunto de 

informações online, desde as relativas a bens e serviços disponibilizados pelas empresas 

até às facultadas pelas entidades gestoras dos destinos turísticos, modificando a forma 

como os turistas planeiam as suas viagens e elaboram os seus itinerários. Estas 

informações turísticas apresentam como grande vantagem o facto de poderem estar 

sempre acessíveis (24 horas por dia e 365 dias por ano) e actuais, dada a facilidade com 

que se actualizam os respectivos conteúdos, revelando uma velocidade de transferência 

e recuperação da informação superiores. Permite, também, de modo mais profícuo a 

comparação de preços e de serviços, perante as numerosas alternativas, bem como a 

diminuição dos custos comparativamente com as alterações nos documentos impressos. 

O envolvimento activo dos consumidores, contemplando a comunicação em tempo real 

entre estes e os produtores da informação, beneficia enormemente as operações 

empresariais e de gestão dos destinos turísticos (as apreciações críticas, por exemplo, 

podem auxiliar a criação de modelos de desenvolvimento inovadores e/ou contribuírem 

para melhorar a eficiência da gestão), o que aliado à maior flexibilidade das empresas 

na utilização do marketing mix se traduz em enormes vantagens (Buhalis, 2003; Majó e 

Galí, 2002; Nielsen, 2002 in Marujo, 2008; Molleta e Garcia, 2001 in Marujo, 2008; 

Zhenhua Liu, 2000).   

Na linha do que foi sublinhado no parágrafo anterior, Zhenhua Liu (2000), 

sistematiza as vantagens da Internet com relevância para o marketing da seguinte forma: 

i) direccionalidade – a Internet possibilita a transmissão de mensagens de um emissor 

para muitos receptores ou de um emissor para um só destinatário. Nesta condição, 
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 Internet e “word of mouth” são actualmente as formas mais importantes de promoção turística (ONU, 

2005c). Um estudo da Marktest (2010) contabilizou 1,8 milhões de internautas nacionais, residentes no 

Continente e com 4 e mais anos de idade, que navegaram a partir de casa em sites de Turismo no primeiro 

semestre de 2009, correspondendo a 43.0% dos internautas portugueses.  
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permite que as empresas comuniquem individualmente com os eventuais consumidores 

personalizando as mensagens, em função dos seus perfis de utilização que ficam 

armazenados nos servidores; ii) interactividade – a comunicação é realizada, 

crescentemente nos dois sentidos em tempo real (os utilizadores comunicam facilmente 

com as entidades produtoras da informação no sentido de obterem esclarecimentos 

sobre bens e serviços e de realizarem transacções, enquanto as empresas, por exemplo, 

podem contactar os consumidores para esclarecerem as suas necessidades ou informá-

los de novos produtos), possibilitando uma participação activa e um maior controlo por 

parte dos internautas, conforme veremos de seguida. Pelo exposto, a Internet ultrapassa 

o âmbito da comunicação e assume igualmente um destacado posicionamento na 

distribuição. É também um factor relevante na fidelização do cliente; iii) flexibilidade – 

os websites, considerados como painéis, anúncios ou catálogos electrónicos, 

proporcionam aos utilizadores interessados informações sobre serviços e produtos 

permanentemente actualizadas e de modo mais eficiente (conforme mencionado 

anteriormente); iv) acessibilidade – a Internet possibilita a difusão permanente de 

informação, atingindo de modo global os mercados, que deixam de estar condicionados 

aos diferentes fusos horários. A disponibilização de informação passou a estar acessível 

a qualquer pessoa ou entidade aumentando a democraticidade. Porém, esta 

democraticidade, conforme analisaremos de seguida, ainda está distante da almejada; v) 

melhorias no serviço – a qualidade dos serviços prestados pelas empresas pode ser 

incrementada em cada uma das seguintes etapas da interacção com o cliente: pré-venda, 

venda e pós-venda. A comparação das ofertas alternativas e dos respectivos preços, a 

aquisição online de produtos e serviços de modo fácil e cada vez mais seguro e contínuo 

feedback depois da transacção são exemplos de melhorias nos serviços prestados pelas 

empresas. Salvaguardadas as devidas particularidades, também as entidades gestoras 

dos destinos turísticos podem aumentar a qualidade dos seus websites, considerando a 

pesquisa de informação que os turistas efectuam antes e durante as viagens, bem como a 

partilha de opiniões, de fotografias, de vídeos, entre outros, após a concretização das 

deslocações; vi) redução de custos – a Internet induz importantes diminuições nos 

custos dos produtos e serviços oferecidos. A automatização das tarefas, as reservas, os 

pagamentos electrónicos, a não impressão do bilhete nas viagens aéreas e a promoção 

em websites (mesmo considerando os que permitem a reserva online e que exigem 

investimentos superiores) são exemplos, entre outros, das possíveis reduções de custos 

de produção e distribuição.   
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 Importante na relação dos consumidores com os serviços turísticos 

disponibilizados pelas novas tecnologias é, segundo Buhalis (2003 in Easton e Koo, 

2007), a valorização da eficiência do sistema de planeamento e reserva de viagens, mais 

do que a diferenciação do produto e a poupança nas despesas.  

Neste propósito, e considerando a importância das TIC nos “destinos turísticos 

de última geração”, em que os produtos de lazer serão sustentados pelas tecnologias, 

conforme referido por Valles (1999: 22), importa ter em consideração que “technology 

is not the solution, technology is merely a tool”, sendo sempre necessário o 

envolvimento e empenhamento dos produtores e utilizadores para que resulte em 

sucesso (Arussy, 2002) e que as tecnologias não definem as estratégias, oferecem 

ferramentas para a sua implementação (Mereta Bachle, 2000 in Marujo, 2008). Castells 

(2002: 37), por sua vez, considera que “as novas tecnologias de informação não são 

simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. 

Utilizadores e criadores podem tornar-se na mesma coisa. Dessa forma, os utilizadores 

podem assumir o controlo da tecnologia como no caso da Internet”. Com efeito, a 

utilização das TIC e sobretudo a evolução tecnológica da Internet e dos sistemas 

móveis, para além das transformações na operação e distribuição, apontadas no primeiro 

capítulo, está a ajudar na personalização da oferta, ao proporcionar meios para que os 

turistas e visitantes se tornem “agentes de personalização” e criem “pacotes” 

personalizados e flexíveis, vivendo experiências singulares, de acordo com os seus 

desejos e necessidades, a partir da selecção das características dos produtos turísticos, 

disponibilizadas por várias fontes, conforme já referido anteriormente (Buhalis, 2000 in 

Easton e Koo, 2007; Buhalis, 2003 in UNTAD, 2005; Cooper et al, 2007; Gouveia, 

2006; Valles, 1999), deslocando, desta forma, o centro de decisão da oferta para a 

procura
60

. Neste processo, a segmentação dá lugar a nichos de mercado, tal como se 

aludiu anteriormente (Ecorys, 2009). Neste sentido, também Rolf Jensen (2005), na sua 

“viagem” a 2030, considera que a “tecnologia irá gradualmente possibilitar todo o tipo 

de produtos personalizados”. Esta previsível personalização aliada à inovação que se 

tem vindo a analisar, cujas origens estão relacionadas com a velocidade de evolução das 

TIC e com o carácter individualista e independente dos consumidores, correspondem a 

uma supremacia do “DIY – Do It Yourself”, assente em “ferramentas de informação e 

suporte à composição, decisão e aquisição das suas ‘experiências’ turísticas (…) 
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 Atendendo a que no processo de decisão de se tornar turista perante as diferentes alternativas, o 

consumidor é que decide qual a informação que quer aceder e em que momento, colocando o poder de 

controlo da informação nas mãos do utilizador (Brandão, 2001).  



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 59 

fazendo a sua própria gestão do orçamento e relacionamento directo com os 

fornecedores de produtos e serviços turísticos” (Saer, 2005: 588 e 740). Estas 

experiências, para serem enriquecedoras, devem estar sustentadas num conjunto de 

produtos e/ou serviços que excitem, deliciem e proporcionem “prazeres inesperados 

aos turistas/consumidores” (Saer, 2005: 745). 

 Por outro lado, Santos (1999: 5) aceitando a importância e a inevitabilidade das 

TIC, embora “sem a admiração absoluta das suas vantagens”, argumenta que no 

turismo “não se debitam apenas os sítios por onde passamos, mas têm de se estabelecer 

contactos com pessoas e entidades. E isso significa estar nos locais, vivê-los - sem os 

consumir sofregamente”.  

Constata-se que, apesar de a Internet ser um meio de comunicação de massas, 

cada vez mais relevante, quer pela sua capacidade de difusão da informação, quer pela 

participação activa dos utilizadores, conforme abordado anteriormente, a 

democratização do acesso a esta rede mundial de computadores ainda está muito aquém 

do desejável, segundo o nosso ponto de vista.  

Apesar do considerável aumento do número de utilizadores (cerca de 400% 

entre 2000 e 2009; no final do ano de 2000 existiam cerca de 361 milhões de 

utilizadores e no término do ano transacto este número rondava os 1,8 biliões), o acesso 

à Internet estava limitado, no final de 2009, a cerca de 27% da população mundial, 

denotando elevadas discrepâncias regionais
61

 e intra-regionais. O número de 

utilizadores em Portugal cresceu 79%, entre 2000 e 2009, e no final deste ano a 

percentagem da população com acesso à Internet foi de 41,8% (Internet World Stats, 

2010a; 2010b). A maioria da população, quer mundial, quer Portuguesa, ainda não 

acede à Internet. Esta situação, denominada “digital divide” é justificada pela exigência 

de competências ao nível da escrita e compreensão, do manuseamento de computadores 

e de aplicações informáticas, de condições económicas para aquisição destes 

equipamentos e dos respectivos softwares, entre outras, que implicam aprendizagens 

que muitos adultos não tiveram oportunidade de desenvolver e disponibilidades 

financeiras que muitas pessoas não possuem
62

. Em contrapartida, alguns países têm 
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 As percentagens da população com acesso à Internet, em termos regionais, são as seguintes: 8,7% em 

África; 20.1 % na Ásia; 28.8 % no Médio Oriente; 31,9% na América Latina e Caraíbas; 60,8% na 

Oceania/Austrália; 53% na Europa e 76,2% na América do Norte. 
62

 A este propósito o Relatório de Desenvolvimento Humano, de 1999, refere que “é provável que tenham 

caído as barreiras geográficas para as comunicações, mas surgiu uma nova barreira, uma barreira 

invisível que, fiel ao seu nome, é como uma teia a escala mundial [www], que abraça os conectados e, 

silenciosamente, de maneira quase imperceptível, exclui os restantes” (UNDP, 1999: 63). Também a 
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realizado investimentos no sentido de facilitar aos seus cidadãos a aquisição de 

equipamentos informáticos e de acesso à Internet em condições mais competitivas. 

Ainda falta percorrer neste âmbito um longo caminho, a par do desenvolvimento de 

competências, sobretudo junto das populações mais idosas e com menor escolaridade.  

Não obstante, as TIC podem gerar oportunidades relevantes de participação 

pública, designadamente no que toca ao planeamento turístico, bastando para o efeito 

que as entidades com responsabilidade no Turismo reconheçam as vantagens do 

envolvimento dos cidadãos em fóruns, através das tecnologias, na procura de consensos 

relativos às políticas a desenvolver, e da comunicação de novas iniciativas aos 

residentes, estimulando a comprometimento pessoal com as acções propostas (Bramwell 

e Lane, 2000b in Milne, Mason e Hasse, 2007; OCDE, 2001). No mesmo sentido, os 

cidadãos, através da “informática comunitária” podem organizar-se e produzir 

informação que incentive o desenvolvimento turístico local, melhorando as vidas dos 

residentes (Gurstein, 2000 in Milne, Mason e Hasse, 2007). Este processo envolve os 

residentes e as empresas locais na partilha de experiências e competências, recorrendo 

às TIC, mormente criando websites, que funcionam como alavancas para a promoção 

democrática e participação no planeamento local. A “informática comunitária” também 

desempenha um papel de relevo no desenvolvimento de capital social, na promoção dos 

indivíduos, designadamente dos marginalizados, no fortalecimento da comunidade 

(“sentimento de lugar”) e na geração de oportunidades de desenvolvimento económico 

sustentável (O’Neal, 2002; Milne, Mason e Hasse, 2007).  

No seguimento dos pontos de vista referidos, afigura-se oportuno aludir às 

considerações efectuadas pela UNCTAD (2005: 12-13) sobre os sítios Web de turismo 

electrónico. De acordo com esta organização, estes sítios devem incorporar os seguintes 

princípios básicos no sentido de aumentar a sua eficácia: “(…) oferecer a máxima 

facilidade de uso: a disposição do sítio e a navegação por ele devem ser claras e 

simples; oferecer informação precisa em diversos formatos (por exemplo, folhetos 

electrónicos, visitas virtuais); propor ideias para as férias: lugares a visitar e coisas a 

fazer; diferenciar a oferta turística: mercados nicho, produtos individualizados 

                                                                                                                                               
Comissão Europeia alertou, em 2001, para o facto de “as TIC oferecem enormes oportunidades para 

reduzir as desigualdades sociais e económicas e para apoiar a produção de uma riqueza local 

duradoura, contribuindo assim para a prossecução de objectivos de desenvolvimento mais vastos. Por 

outro lado, se não forem bem aplicadas, as TIC podem ter como resultado uma marginalização ainda 

maior das populações pobres e desfavorecidas, acrescentando a dimensão digital às desigualdades 

sociais e económicas já existentes nos países em desenvolvimento e entre eles” (Comissão Europeia, 

2001e).   
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(enfoque “faça você mesmo”) e pacotes de viagem dinâmicos; optimizar a interacção 

com os clientes e oferecer respostas com rapidez; apresentar os conteúdos nos idiomas 

dos mercados turísticos aos quais vão destinados e personalizar o formato e o conteúdo 

em função do mercado a que vão dirigidos; buscar formas de melhorar a oferta de 

serviços e produtos para que se adaptem à experiência dos consumidores; velar pela 

qualidade das ofertas de serviços e produtos; criar enlaces com os distribuidores de 

turismo de entrada e saída, e optimizar os motores de busca; e facilitar informação 

sobre a segurança das transacções”. 

 A produção de informação turística com o objectivo da sua disponibilização e 

comercialização na Internet deve ter em consideração que a intenção de compra por 

parte dos consumidores passa cada vez mais pela procura espontânea nas inúmeras 

páginas Web facultadas. Deste modo, a facilidade de obtenção de informação objectiva 

deve ser equacionada, pois possibilita muito rapidamente a comparação entre as ofertas 

alternativas. Após a selecção do bem ou serviço a comprar, a decisão de aquisição, nos 

casos em que isso é possível online e desde que os consumidores confiem na 

confidencialidade, autenticidade e segurança da transacção
63

, fica facilitada, podendo o 

marketing tirar partido do encurtamento do processo de promoção e venda. Na fase pós-

venda, são vários os canais de contacto entre os consumidores e os produtores de 

informação no sentido de avaliar o grau de satisfação daqueles, desde os websites, e-

mails, redes sociais, entre outros (Brandão, 2001).  

 Para finalizar esta abordagem às TIC convém referir o papel que a Internet está a 

desempenhar, potenciada pela realidade aumentada, no âmbito do “turismo virtual”, que 

poderá, eventualmente, inibir alguns turistas de viajar, satisfeitos com as experiências 

proporcionadas pela realidade virtual
64

. Neste sentido, Butler e Jones (2001: 317), a 

propósito da interacção em tempo real que a Internet veio proporcionar, afirmam que os 

turistas em viagens de negócios deixam de ter necessidade física de as realizarem, 

podendo o mesmo acontecer aos turistas em viagens de lazer uma vez que “(…) a 

realidade virtual oferece um alto grau de estímulo e perigos simulados, sem nenhum 

risco físico real”. Também Swarbrooke e Horner (2002: 331-332) se debruçam sobre 
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 Cada vez existe mais segurança nos pagamentos online devido ao empenhamento das entidades 

prestadoras de serviços no combate à fraude, que passaram a utilizar técnicas avançadas de encriptação 

(Buhalis, 2003) e cartões de matrizes complementares às passwords.         
64

 A realidade virtual pode ser definida, de acordo com Krueger (1991 in Kirner, 2010), como “(…) uma 

técnica avançada de interface, que permite ao utilizador realizar imersão, navegação e interacção num 

ambiente sintético tridimensional produzido por computador, usando canais multi-sensoriais”. Em 

síntese, a realidade virtual actua como um “espelho” da realidade física, onde indivíduo existe em três 

dimensões, tem a sensação do tempo real e a capacidade de interagir com o mundo ao seu redor.  
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esta temática, rematando que “talvez um dia o turismo se torne uma actividade 

inteiramente mental, sem que se precise viajar - uma actividade que se possa realizar 

na própria casa do turista, e cujo único limite seja a sua imaginação”. Discorda-se 

destes argumentos, reconhecendo que o “turismo virtual” permite aos turistas “visitar” e 

conhecer destinos turísticos e as suas principais atracções e equipamentos, mas 

assumindo que ao não contactarem realmente com as comunidades residentes e ao não 

viverem experiências locais não estaremos seguramente a falar de Turismo, antes de 

práticas de entretenimento e de lazer. Neste sentido, subscrevemos a posição de Moletta 

(2001: 14 in Marujo, 2008: 71-72) segundo a qual “a viagem virtual terá um papel 

estimulador para uma experiência turística real”. 

 Remata-se a abordagem às Tecnologias de Informação e Comunicação no 

turismo com um exemplo ilustrativo da aplicação da tecnologia ao serviço desta 

actividade económica, em consonância com as actividades dos guias-intérpretes, no 

âmbito da informação turística tradicional (Figura 19). Este sistema permite a 

conectividade e comunicação eficaz, num tom confortável de voz, entre o profissional 

de informação turística e os seus clientes, até 80 metros de distância, sem perturbar a 

visita dos restantes turistas presentes no local. No sentido de proporcionar experiências 

diversificadas é possível incorporar comentários pré-gravados.       

 
Figura 19 – Tecnologia de conexão entre guia intérprete e turistas 

Fonte: AudioConexus (2010). 

 

 

 

 3.1.3. Sistemas de Informação Geográfica aplicados ao turismo 

  

Os SIG são formados por um conjunto de procedimentos, métodos, hardware, 

software, dados geográficos (dataware) e recursos humanos (liveware), combinados em 

rede, que permitem, de modo útil, adquirir, armazenar, manipular (tratar, validar e 
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transformar), criar (editar), integrar, inquirir e analisar, visualizar e apresentar 

informação georreferenciada organizada em bases de dados (Figura 20). Os SIG são 

uma forma de representação da realidade terrestre baseada em características 

geográficas determinadas em função da localização referenciada dos atributos dos 

vários elementos em presença, constituindo-se relevantes auxiliares do planeamento e 

gestão, com elevado potencial de aplicação em muitas áreas e disciplinas (Goodchild, 

2000; Longley et al. 2005; Jiménez et al., 2005; Mason, 2008; Antón Clavé et al., 2005; 

Reis, 1996; Bosque Sendra, 1992).   

 
Figura 20 – Componentes de um SIG 

Fonte: Ministry of Water & Irrigation (2010). 

 O Turismo é uma das áreas de aplicação dos SIG, onde se verifica um elevado 

crescimento, motivado pela importância e eficácia evidenciadas, conforme ficará 

demonstrado nos projectos investigados e apresentados posteriormente. Os SIG 

complementam frequentemente os Sistemas de Informação Turística e são reconhecidos 

como uma importante ferramenta no planeamento turístico devido ao facto de Turismo e 

SIG partilharem o mesmo espaço de acção – o território (Costa, 2006). Com efeito, “as 

funcionalidades dos SIG são de grande utilidade e aportam um elevado valor 

acrescentado à apresentação, definição e localização de produtos turísticos” (Valles, 

1999: 7). 

Em SIG são utilizados seis modelos de dados que expressam os dados obtidos a 

partir do mundo real. Nos modelos de dados em quadrícula a área em estudo é 

seccionada em rectângulos ou quadrados, alinhados perpendicularmente. A célula 

(pixel) representa o elemento espacial básico, que define um valor único para a 

superfície que cobre, ainda que, na realidade, possa existir uma variação no seu interior. 

Nos modelos de dados poligonais o polígono é a entidade básica espacial, pois a área 
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estudada é dividida em regiões contíguas de forma irregular. Os limites de cada 

polígono definem um determinado fenómeno com valor constante. Nos modelos de 

triângulos irregulares ou TIN (Triangulated Irregular Network) os valores de cada 

fenómeno são especificados apenas pelos nós de cada triângulo, uma vez que a área 

considerada se encontra dividida em faces triangulares. Os valores em qualquer ponto 

da face do triângulo, considerada plana, podem ser calculados por interpolação a partir 

dos valores nos nós que definem os respectivos vértices. Os modelos em isolinhas 

representam um fenómeno de variação contínua ao longo de linhas de igual valor. Os 

restantes dois modelos correspondem a representações pontuais, de distribuição regular 

ou irregular consoante se referem, respectivamente, a valores de fenómenos 

armazenados em localizações regular ou irregularmente distribuídas (Reis, 1996; 

Longley et al., 2005).  

Ilustram-se de seguida várias formas básicas de representação da informação em 

SIG, através de objectos discretos e de campos contínuos
65

 (Figura 21). Nesta Figura 

estão patentes variantes da adaptação vectorial (pontos, linhas e polígonos) à 

representação da realidade, como é o caso das redes cuja topologia arco-nó permite 

analisar a conectividade (prosseguimento do movimento ao longo de um percurso) e/ou 

a contiguidade (sentido de progressão). No âmbito desta investigação, serão utilizados 

os seguintes modelos de dados: quadrícula (basemap do ArcGIS), poligonal (municípios 

da área de estudo), triângulos irregulares (representação de modelos digitais do terreno 

que suportarão a produção dos perfis topográficos), isolinhas (curvas de nível) e 

pontuais irregulares (representação dos locais de interesse). A análise de redes estará 
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 De acordo com Longley et al. (2005 in Matos, 2006: 43), “os objectos discretos ou campos contínuos 

são apenas abstracções, ou modos como se pode pensar sobre fenómenos geográficos; não são 

concebidos para lidar com as limitações dos computadores”. Assim, são utilizadas essencialmente duas 

estruturas de dados geográficos para armazenar aquelas abstracções em bases de dados digitais: a 

estrutura vectorial e a estrutura matricial (ou raster). Na estrutura vectorial os dados são representados 

como objectos (pontos, linhas ou arcos e polígonos ou áreas) devidamente localizados no espaço como 

série de coordenadas X, Y ou X, Y, Z, no caso de ficheiros tridimensionais. Os pontos são reconhecidos 

como linhas de comprimento zero, apenas com uma localização correspondente a um par de coordenadas 

X, Y. As linhas ou arcos têm, no mínimo dois pares de coordenadas X, Y, correspondentes às 

extremidades do respectivo segmento. Por seu lado, as áreas possuem, pelo menos, três pares de 

coordenadas X, Y, coincidindo o primeiro com o último. Na estrutura matricial os dados organizam-se 

em matrizes de linhas e colunas regularmente espaçadas que constituem uma quadrícula formada por 

células ou pixels, cujo tamanho dependerá da resolução da imagem, considerando que quanto maior esta 

for, menor será o tamanho da célula e maior será a dimensão do ficheiro (Reis, 1996). Ainda segundo este 

autor (p.16), é possível “estabelecer a seguinte correspondência entre modelos e estruturas de dados: o 

modelo de dados em quadrícula é estruturado com base na construção matricial; os modelos poligonais, 

TIN, de isolinhas e de pontos irregulares são estruturados vectorialmente; por último, os dados num 

modelo de pontos regulares podem ser estruturados tanto em estrutura matricial como em estrutura 

vectorial”.  
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igualmente contemplada, pois permitirá identificar os percursos óptimos para a 

realização dos itinerários turísticos.   

 
Figura 21 – Representação da informação em SIG 

Fonte: Heywood et al. (1998, in Indiana University, 2010); HiTechGov (2010) (adaptação). 

No Quadro 7 apresentam-se algumas vantagens e desvantagens da utilização de 

cada uma das estruturas de armazenamento de dados geográficos referidas 

anteriormente.  

Quadro 7 – Vantagens e desvantagens das estruturas vectorial e matricial 
 

 Vectorial Matricial 

Vantagens 

 Menor volume de armazenamento (estrutura 
de dados mais compacta). 

 Fidelidade da representação gráfica. 

 Manipulação geométrica dos dados. 

 Boa qualidade nos outputs gráficos.  

 Definição eficiente da topologia, o que facilita 
a implementação de algumas operações (p. 
ex. análise de redes). 

 Estrutura de dados muito simples. 

 Muitos tipos de análises espaciais e filtros 
podem ser aplicados. 

 Maior adequação para representar 
fenómenos difusos ou de variação espacial 
progressiva (p. ex. uso de solo).  

 Grande eficiência na manipulação de 
imagens digitais. 

 Compatível com os formatos provenientes de 
dispositivos modernos de grande velocidade 
de entrada e saída de dados (p. ex. imagens 
de satélite).  

Desvantagens 

 Estrutura de dados mais complexa. 

 Pouca eficácia na representação de 
fenómenos difusos ou de variação espacial 
progressiva.  

 Maior dificuldade nas operações de 
sobreposição. 

 Incapacidade para manipular imagens 
digitais. 

 Limitações por não fornecer qualquer 
informação relativamente aos objectos na 
sua vizinhança, tornando-se necessário 
dispor de informação topológica adicional em 
relação aos elementos que não são 
contíguos ao objecto de referência. 

 Manter a qualidade de representação 
elevada implica um elevado volume de 
armazenamento (estrutura pouco compacta). 

 O uso de grandes quadrículas para reduzir o 
volume de dados pode implicar perda de 
informação. 

 Os mapas gerados não têm boa 
representação, nomeadamente nas fronteiras 
que tendem para um aspecto anguloso. 

 A conectividade não é explicitamente definida 
(dificuldade de estabelecer as ligações da 
rede). 

Fontes: Reis (1996: 20-27); CNIG (1992, in Neto, 1999: 101-102) e Pena Llopis (2006: 16), (adaptação). 
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   A informação geográfica passível de integrar um SIG pode ter as seguintes 

origens: Detecção Remota (fotografias aéreas, imagens de satélite e imagens de radar); 

levantamento topográfico (operações para determinar a posição relativa de pontos na 

superfície terrestre); GPS (sistema de radionavegação, baseado numa rede de satélites 

artificiais, para localizar qualquer ponto à superfície terrestre, independentemente das 

condições atmosféricas); e conversão de cartografia analógica (ou convencional). 

Das funcionalidades dos SIG referidas no início desta secção, importa destacar 

as de análise espacial, onde se incluem as operações de inquirição
66

, de sobreposição
67

, 

de proximidade (ou vizinhança)
68

 e de conectividade
69

.  

 Os SIG, no âmbito do Turismo, estão escorados nas seguintes aplicações 

(Bahaire e Elliott-White, 1999; Farsari, 2003; Reis e Osório, 2007), (Quadro 8): 

i. inventariação e análise de recursos turísticos;  

ii. identificação de localizações óptimas para o desenvolvimento turístico 

(Anexo 2); 

iii. elaboração de percursos (pedestres, BTT, canoagem, entre outros; Anexo 3)  

iv. itinerários turísticos (Anexo 4);  

v. gestão de fluxos turísticos;  

vi. determinação de padrões de ocorrência e distribuição de fenómenos (p. ex. 

análise de influências no Geomarketing);  

                                                 
66

 É a operação de análise espacial mais simples, na qual é possível, através de consultas selectivas aos 

dados armazenados, quer em estrutura vectorial, quer em matricial, inquirir objectos geográficos e 

atributos a eles associados (Reis, 1996). Tanto se pode solicitar ao SIG as características associadas a um 

determinado local a partir da sua identificação geográfica, como questionar a localização ou localizações 

que satisfaçam determinadas condições (ESRI, 2000-2004).   
67

 Trata-se de um processo de comparação dos elementos de duas ou mais layers de informação (também 

denominado overlay), do qual resulta a criação de um novo tema cartográfico. Este cruzamento de dados 

geográficos pode realizar-se “(…) através da sobreposição da sua geometria, entre dados de atributos a 

eles associados, ou entre ambos os dados (…) com o auxílio de operadores aritméticos e lógicos” (Reis, 

1996: 42) “(…) e/ou funções condicionais” (Osório, 2010: 19).      
68

 Através das operações de análise de proximidade é possível determinar a relação de proximidade entre 

elementos geográficos, como por exemplo na obtenção de designadas características em torno de uma 

faixa de zonamento (ou buffer) de acordo com uma distância (Reis, 1996; ESRI, 2000-2004). Outros 

processos, como por exemplo, de propagação, dispersão, acumulação e intervisibilidade, utilizam 

igualmente estes operadores. 
69

 Através dos cálculos de conectividade é possível analisar como é que os elementos gráficos (linhas, 

polígonos ou células) estão conectados entre si ao longo de um percurso, efectuando operações com os 

atributos. “Este tipo de análise espacial é exemplificado pela análise de redes, que consiste, em grande 

parte, numa operação de obtenção de caminhos óptimos, baseados num parâmetro que pode ser a 

extensão ou tempo de deslocação de um troço. Dependendo do tipo de estrutura dos dados, as operações 

de conectividade apoiam-se nas relações topológicas (SIG vectorial) ou efectuam-se pixel a pixel 

(estrutura matricial)” (Reis, 1996: 44-45 in Osório, 2010: 20). 
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vii. monitorização, avaliação e cenarização dos impactos das actividades 

turísticas (p. ex. recorrendo à simulação e modelação espaciais);  

viii. disponibilização de informação turística na Web (Anexo 5), alicerçada na 

webização dos SIG;  

ix. envolvimento da comunidade e suporte à decisão no âmbito do planeamento 

turístico;  

x. concepção e implementação de GTEM.  

Em todas estas aplicações poderão ser contempladas as funcionalidades referidas 

no início desta secção, recorrendo-se cada vez mais à utilização de informação em 3D. 

Quadro 8 – Aplicações dos SIG em Turismo 
 

Funcionalidades dos SIG 
Questões de investigação em SIG 

(Rhind, 1990, in Bahaire e Elliott-
White, 1999) 

Aplicações em Turismo 

Introdução, armazenamento e 
manipulação dos dados 
 

Produção de mapas 
 

Integração e Gestão da Base 
de Dados 
 

Consulta e inquirição aos 
dados 
 

Análise espacial 
 

Modelação espacial 
 

Suporte à decisão 

Localização O que existe em…? Inventário dos recursos turísticos 

Condição Onde está…? 
Identificação das localizações mais 
adequadas para o desenvolvimento 

Tendências O que mudou…? 
Medição e monitorização dos impactos 
turísticos; registo de evoluções  

Rotas 
Qual é o melhor 
caminho…? 

Elaboração de itinerários e gestão de 
visitantes e de fluxos 

Padrões Qual é o padrão…? 

Distribuição de fenómenos e determinação 
de padrões de ocorrência; análise das 
relações associadas à utilização dos 
recursos  

Modelação E se…? 
Quantificação, qualificação e avaliação dos 
potenciais impactos do desenvolvimento 
turístico; Cenarização 

Fontes: Bahaire e Elliott-White (1999: 161); Farsari e Prastacos (2007: 661); Costa (2006: 33); Devile et 

al. (2006), (adaptação). 

 No Quadro 9 apresentam-se, a partir de Farsari (2003), com mais detalhe as 

aplicações dos SIG em Turismo.  

Quadro 9 – Desenvolvimento das aplicações SIG em Turismo 

Aplicação dos SIG Descrição 

Inventários de 
recursos turísticos 

Têm sido desenvolvidos para oferecer informação organizada e estruturada sobre 
parâmetros de interesse para o planeamento e desenvolvimento do turismo. Podem incluir 
recursos naturais, turísticos e outras infra-estruturas, demográficos, locais de interesse 
cultural e patrimonial, entre outros. A capacidade dos SIG para integrar, armazenar e 
manipular diferentes conjuntos de dados (geográficos/espaciais ou alfanuméricos/atributos), 
a nível qualitativo ou quantitativo, e visualizá-los, pode revelar-se de grande utilidade 
(Bahaire e Elliot-White, 1999). Os inventários de recursos são habitualmente desenvolvidos 
para formar a base para outras aplicações, tais como planeamento do turismo, adequação 
da localização e disponibilização de informação na Internet. 

Planeamento 
turístico, 
salvaguardando o 
Ambiente  

Os SIG, após a inventariação dos recursos turísticos e outros e das condicionantes à 
implementação das actividades turísticas, podem ser usados na identificação das áreas 
mais propícias ao desenvolvimento equilibrado do turismo. Também podem ser utilizados na 
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avaliação do potencial impacto do desenvolvimento daquelas actividades no ambiente 
(Bahaire e Elliot-White, 1999). Estes processos, entre outros, como sejam a monitorização, a 
integração da informação, a análise e modelação espacial, são fundamentais no 
planeamento e na gestão do turismo, como suporte à tomada de decisões. No Anexo 6 
disponibiliza-se um exemplo da aplicação dos SIG em planeamento no âmbito do Plano 
Estratégico de Valorização do Turismo no Concelho de Almada (PEVDTCA). 

Adequação da 
localização perante 
necessidades em 
conflito  

Os SIG tem por objectivo gerir e controlar o desenvolvimento do turismo, através da 
identificação dos locais apropriados para esses fins, tendo em consideração conflitos e 
complementaridades decorrentes do uso do solo e das actividades, das infra-estruturas 
disponíveis, dos recursos naturais, etc. Assim, definir as potencialidades e capacidades de 
uma área é uma das utilizações dos SIG (Butler, 1993; Bahaire e Elliott-White, 1999). 

Monitorização e 
controlo das 
actividades 
turísticas  

Os SIG podem igualmente ser usados para monitorizar e controlar as actividades no tempo 
e no espaço. Segundo Butler (1993) as capacidades integradoras dos SIG facilitam a 
identificação e monitorização dos indicadores. Além disso, a exploração das suas técnicas 
analíticas poderá proporcionar medidas mais complexas que são frequentemente 
necessárias para monitorizar o desenvolvimento sustentável. Farsari (2003) revela que as 
potencialidades dos SIG ao nível da identificação e da medição de indicadores, num sistema 
de monitorização que tem por objectivo o controlo do desenvolvimento com base em metas 
pré-estabelecidas, ainda não foi explorado. 

Marketing turístico 

Como Elliott-White e Finn (1998, in Farsari, 2003) defendem que a análise geodemográfica e 
de estilos de vida que podem ser realizados por um SIG pode ser uma contribuição 
significativa para as necessidades do marketing do turismo pós-moderno (tendência 
crescente que aponta para menores e mais personalizados tipos de turismo). Embora os 
stakeholders responsáveis pelo marketing turístico possam beneficiar do uso dos SIG para 
localizar e analisar as características de potenciais clientes, as aplicações relevantes nesta 
temática ainda são raras.  

Disponibilização de 
informação 
turística na Internet 

A informação baseada em mapas para turistas que pode ser encontrada na Web ou em 
quiosques de informação é uma aplicação muito vulgar dos SIG. Um número cada vez maior 
de destinos são promovidos através da Internet e a informação baseada em mapas é usada 
em muitos casos. Dependendo da aplicação, esta informação pode ser estática ou 
interactiva, permitindo operações limitadas que podem ser manuseadas online (conforme se 
desenvolverá seguidamente sob a designação de WebGIS). 

Simulação dos 
resultados e 
modelo espacial ou 
visual dos 
impactos 

Os SIG têm a capacidade de produzir visualização 3D de uma área existente assim como de 
simular uma proposta de desenvolvimento e visualizá-la no contexto de um cenário já 
existente (através da análise de bacias de visão). A análise visual dos impactos pode ser 
muito útil para o planeamento turístico, especialmente no caso de ambientes característicos 
ou de elevado valor cénico (Miller et al., 1993, in Farsari, 2003). O turismo assenta 
fortemente na atractividade da paisagem e, por conseguinte, os SIG podem ser usados para 
avaliar propostas e alternativas (Butler, 1993; Bahaire e Elliot-White, 1999). 

Análise do turismo 
no espaço e no 
tempo  

A análise do turismo no espaço e no tempo visa compreender o comportamento dos turistas 
ou visitantes. Tradicionalmente, esta análise tem vindo a ser feita através da análise 
estatística dos turistas/visitantes e das suas características socioeconómicas e demográficas 
(Dietvorst, 1995, in Farsari, 2003). Os SIG podem ser uma ferramenta preciosa neste tipo de 
análise, oferecendo uma maior compreensão dos fluxos turísticos numa determinada região 
ou área. A compreensão do comportamento do turista pode mais tarde levar a uma melhor 
gestão de infra-estruturas e actividades, à protecção do Ambiente e à difusão de benefícios, 
tais como ganhos económicos. 

Envolvimento e 
participação da 
comunidade 

O conceito de DTS aumentou a consciência da importância do envolvimento e participação 
da comunidade na formulação de planos de desenvolvimento que podem afectar a 
comunidade. A participação da comunidade é vista como importante para afirmar um certo 
grau de controlo local sobre as decisões relativas aos planos de desenvolvimento (Mowforth 
e Munt, 1998, in Farsari, 2003) e para reforçar o compromisso para a sua implementação. 
Além disso, no planeamento turístico que envolve agências e organizações variadas pode 
ser necessário a participação de grupos ou indivíduos de diferentes disciplinas (áreas). No 
entanto, os processos de participação usando os SIG como facilitador, não estão isentos de 
críticas. É frequentemente sugerido que os SIG tradicionais não fornecem os mecanismos 
para o acesso de múltiplos usuários e para incorporar diversas prioridades na avaliação. 
Neste sentido, os SIG devem aperfeiçoar-se para englobar os métodos e ferramentas 
necessárias para a tomada de decisão do grupo (Carver, 1991; Armstrong, 1994; Feick e 
Hall, 2000; todos in Farsari, 2003). 
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Apoio à decisão  

Embora os SIG não sejam propriamente um sistema de apoio à decisão (Decision Support 
System – DSS) podem funcionar como uma ferramenta de apoio à decisão. Com as suas 
funções e aplicações (como as anteriores) podem fornecer informação de formas diferentes 
(tabular, mapas, etc.), desempenhar cálculos, visualizar resultados e, portanto, apoiar uma 
série de decisões. No seguimento de Boyd et al. (1994, in Farsari, 2003) os SIG, ao 
permitirem a aplicação de vários métodos de integração de dados e de análise do território, 
produzem resultados que facilitam e suportam as decisões, embora não se constituam numa 
ferramenta de tomada de decisões. McAdam (1999, in Farsari, 2003) reconhece a 
contribuição dos SIG para a tomada de decisões ao proporcionarem informação de valor 
acrescentado. Esta informação de valor acrescentado é o resultado da capacidade dos SIG 
para identificar padrões ou relações baseadas em critérios particulares graças à sua 
apresentação gráfica, manipulação de dados, análise espacial e funções de modelação 
espacial. 

Fonte: Farsari (2003), (adaptação). 

 Os SIG são cada vez mais reconhecidos como ferramentas relevantes para o 

planeamento do DTS. Neste sentido, os SIG podem contribuir para a resolução de 

alguns “problemas do turismo” identificados por Butler (1993, in Bahaire e Elliott-

White, 1999), (Quadro 10).   

Quadro 10 – Potencialidades dos SIG na resolução de “problemas do turismo” 
 

Problema Natureza do problema Aplicação dos SIG 

Desconhecimento 
das dimensões, natureza, importância do 
turismo…, por parte dos principais 
decisores e comunidades. 

Uma questão crucial é o facto de as partes 
interessadas não possuírem a informação 
necessária para afirmar os seus pontos de vista. 
Os SIG podem ser utilizados na inventariação 
sistemática dos recursos turísticos e na análise 
de tendências. 

Incapacidade 

para determinar níveis de 
sustentabilidade do desenvolvimento 
turístico devido à complexidade da 
definição deste conceito, conforme 
discutido anteriormente. 

Os SIG podem ser utilizados para monitorizar e 
controlar as actividades turísticas contribuindo 
para o DTS, através da integração de 
informação turística, ambiental, cultural e 
socioeconómica. 

Dificuldade 
em gerir e controlar o desenvolvimento 
tendo em consideração capacidades, 
usos e competências 

Os SIG podem ser usados para identificar 
localizações adequadas e convenientes para o 
desenvolvimento turístico e áreas de conflito ou 
de complementaridade. 

Incompreensão 
de que o turismo é uma actividade 
económica que causa impactos que não 
são facilmente revertidos. 

Os SIG podem ser utilizados para simular e 
modelar resultados espaciais de propostas de 
desenvolvimento e sensibilizar as partes 
envolvidas para as externalidades das suas 
acções (p. ex. análise de bacias de visão, 
análise de redes, modelos de gravidade, etc.). 

Incompreensão 

de que o turismo é dinâmico e causa 
alterações, bem como de respostas às 
mudanças, i.e. o turismo é apenas uma 
parte do vasto processo de 
desenvolvimento que pode produzir 
conflitos intra e intersectoriais, os quais 
podem destruir o recurso turístico. 

Os SIG permitem a integração de bases de 
dados com a representação do desenvolvimento 
socioeconómico e o capital ambiental, dentro de 
um dado conjunto espacial. Os SIG assumem 
um papel relevante no planeamento espacial 
integrado e estratégico. 

Falta de consenso 
sobre níveis de desenvolvimento 
adequados, controlo e direcção. 

Funcionam como sistemas de suporte à decisão 
– para produzir argumentos mais informados e 
(preferencialmente) facilitar o compromisso e a 
decisão. Isto pressupõe a existência de uma 
estrutura coerente de controlo do planeamento e 
desenvolvimento. 

Fonte: Bahaire e Elliott-White (1999: 162, in Costa, 2006: 33 e Sousa e Fernandes, 2007: 110). 
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 Os WebGIS, em concordância com o que já foi mencionado anteriormente, são 

SIG disponibilizados online, cuja tecnologia permite o acesso a elevados volumes de 

informação a inúmeros utilizadores, mesmo àqueles que dela não têm conhecimentos 

anteriores, uma vez que as funcionalidades são facultadas em interfaces simples e 

evidentes, dispensando a compra de software para aceder e trabalhar com mapas e bases 

de dados referentes à informação partilhada. O acesso a esta em tempo real pelos 

utilizadores permite obter a informação mais actualizada disponível no servidor. Em 

termos gerais, através da Web e baseado na arquitectura cliente/servidor (em que o 

cliente solicita informação ao servidor, que por sua vez processa e devolve o resultado 

ou envia os dados e as operações de análise necessárias ao cliente, para que este execute 

o processamento e obtenha os resultados pretendidos, que ficarão visíveis no browser 

do seu computador), o internauta acede a mapas e operações concebidas em SIG, 

democratizando a utilização destes por não especialistas. Na medida em que o WebGIS 

integra e difunde visualmente informação geográfica – mapas dinâmicos, imagens e 

atributos alfanuméricos – numa página Web, não existe custo para o utilizador, ainda 

que o acesso a estes serviços esteja dependente da ligação à Internet
70

 e da informação 

georreferenciada disponibilizada. As características do computador do cliente também 

condicionam as funcionalidades SIG disponibilizadas
71

 e a qualidade da visualização da 

informação partilhada (Godinho, 2008, Mileu, 2008; Peng e Tsou, 2003; Painho et al., 

2001; Foote e Kirvan, 1997).   

Na literatura tem surgido associados a WebGIS os conceitos de Geoweb e 

Webmapping, que alguns autores consideram indistintamente como sinónimos, 

enquanto outros, com os quais concordamos, atribuem-lhes significados diferentes. 

Numa óptica mais restrita, Geoweb (também por vezes referido como GeoInternet) 

abarca os conceitos WebGIS e Webmapping (Figura 22), correspondendo ao conjunto 

das aplicações Web e/ou serviços com conteúdo geográfico (informação 

georreferenciada), ou seja funciona como uma estrutura colocada entre os dados virtuais 

existentes na Web e os seus respectivos posicionamentos espaciais. Esta tendência está a 

modificar o paradigma da informação, numa evolução da Web 2.0 para a Web 3.0
72

, que 

                                                 
70

 Os tempos de resposta do servidor às solicitações do cliente dependem do tipo de ligação utilizado.  
71

 Estas, presentemente, revelam ainda algumas limitações, consistindo sobretudo em funções básicas de 

visualização, navegação e inquirição (p. ex. zoom in, zoom out, pan, identify, entre outras). 
72

 A Web 2.0 ou Web Social está cada vez mais presente no dia-a-dia dos cidadãos, designadamente 

através de conceitos como a participação colaborativa, Web como Plataforma, Inteligência Colectiva, 

Read/Write Web entre outros. Estes conceitos são suportados por aplicações como os Blogues; Instant 

Messaging (IM- Chat); Wikis (p. ex. Wikipédia); Feeds RSS; Bookmarking e Catalogação Social 

(Delicious, LibraryThing) ou Redes Sociais (Facebook, Twitter, Youtube ou Flickr). Por seu lado, a Web 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 71 

possibilitará a “imersão” dos internautas nos próprios dados, facilitada pela qualidade 

das representações, como acontece no Street View
73

 (Figura 23), evidenciando uma 

transição de “Bring the Information to Me” para “Take Me to the Information” 

(Gruber, 2008).  

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 22 – Relação entre os conceitos Geoweb, WebGIS e Webmapping 

Fonte: Avraam (2010), (adaptação). 

Os Geoweb têm registado um número cada vez maior de utilizadores, por 

motivos diversificados, designadamente pela interacção que permitem com os 

dispositivos móveis, os sistemas de posicionamento global, os sistemas tridimensionais, 

os processos de reconhecimento de voz, entre outros, conforme se abordará 

posteriormente. 

 
 

 

 
Figura 23 – Alteração do paradigma da informação 

Fonte: Gruber (2008). 

                                                                                                                                               
3.0 utilizará softwares “inteligentes” que deduzirão as nossas pretensões sem existir necessidade destas 

serem expressamente indicadas, ou seja, perante uma pesquisa deixar-se-á de receber uma listagem de 

respostas, mas antes uma proposta objectiva e personalizada.  
73

 É um serviço disponível nas aplicações Google Earth e Google Maps que contempla a visualização 

panorâmica de 360º ao nível do solo de ruas de algumas cidades, a partir de imagens captadas por 

câmaras multilente instaladas em viaturas. À medida que estas se vão movendo nas ruas, são obtidas 

imagens cadenciadas, cujas respectivas localizações são identificadas com recurso a receptores GPS.  

Geoweb 

WebGIS 

 

Webmapping 
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  O Webmapping, por seu lado, constitui uma das aplicações Geoweb que 

permite a visualização de dados geograficamente referenciados através de um 

dispositivo Web disponível online, mas habitualmente com uma reduzida, senão 

ausente, capacidade de análise SIG (inquirições espaciais, zonamentos, entre outras, não 

são possíveis). Face ao exposto, os WebGIS para além de permitirem a difusão de 

informação georreferenciada na Web, também possibilitam a incorporação interactiva de 

técnicas de análise e visualização, agregando valor aos serviços prestados (Avraam, 

2010; Dans, 2010; Pérez et al., 2009; Musse et al., 2009; Pãneda et al., 2008; Gruber, 

2008).     

 A difusão dos aparelhos móveis e do acesso à Internet, desde os anos 90 do 

século passado, tem favorecido a mobilidade da vida pessoal e profissional das 

populações. As aplicações de mapas em equipamentos móveis e um número crescente 

de serviços baseados no conhecimento da localização geográfica do utilizador (na 

língua inglesa denominados LBS (Location-Based Services) muito têm contribuído 

para essa mobilidade (Sarjakoski e Nivala, 2005; Meng e Reichenbacher, 2005 in Reis e 

Osório, 2008).  

Os LBS são serviços de dados e informação que integram o posicionamento 

geográfico dos dispositivos que usam as redes de telecomunicações móveis, de modo a 

incorporarem valor acrescentado aos respectivos utilizadores em função do contexto de 

utilização e de localização (Schiller e Voisard, 2004; Karimi et al., 2004 in Sousa, 

2007). Para o desenvolvimento dos LBS convergem as seguintes tecnologias: 

comunicações móveis, de localização, dispositivos móveis com Internet, SIG e 

servidores de aplicações com bases de dados espaciais, segundo Brimicombe (2002), 

(Figura 24).  

 
Figura 24 – Intersecção das tecnologias que constituem o sistema LBS 

Fonte: Steiniger et al. (2008: 2) 
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 Os LBS utilizam diversificados métodos de posicionamento dos dispositivos 

móveis, designadamente o baseado nas células (Cell ID - Cell Identification) 

correspondentes à localização dos aparelhos (baixa precisão), o que usa ligações rádio 

terrestres, a partir do tempo de propagação do sinal pela rede móvel (TDOA - Time 

Difference of Arrival) e do ângulo com que o sinal atinge as antenas (AOA - Angle of 

Arrival), e o que assenta em sistemas globais de navegação por satélite (GPS - Global 

Positioning System, GLONASS - Global Orbiting Navigation Satellite System e Galileu 

- European Satellite Navigation System). Recentemente surgiu o sistema A-GPS 

(Assisted-GPS) que combina os sistemas anteriores, sendo considerado uma versão 

optimizada do serviço GPS (Sousa, 2007; Teixeira, 2009).  

Na Figura 25 esquematizam-se as componentes e os fluxos de informação de um 

sistema LBS. Enquanto na primeira geração de LBS (location blind services - serviços 

de localização “cegos”) os utilizadores fornecem manualmente a sua localização (por 

ex. código postal), na segunda (location-aware - conhecedora da localização) os 

utilizadores efectuam pedidos de informação ao sistema e este, a partir da localização 

dos dispositivos móveis na rede de suporte, devolve-a na forma de conteúdos estáticos, 

e na terceira (serviços de localização precisa) não existe a necessidade de os utilizadores 

efectuarem pedidos de informação ou entrarem no sistema, uma vez que este ao operar 

em modo de alerta reconhece o posicionamento dos dispositivos, disponibilizando 

automaticamente serviços personalizados de acordo com os perfis dos utilizadores 

(Sousa, 2007). 

 

Figura 25 – Componentes e fluxos de informação do sistema LBS 
Fonte: Steiniger et al. (2008: 16) 
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 Também os mapas disponíveis online, que facilitam o planeamento de férias aos 

turistas (Dickmann, 2005 in Reis e Osório, 2008), a par do desenvolvimento de outras 

tecnologias, designadamente as que proporcionam imagens 3D, alicerçadas na Internet e 

não só (p. ex. quiosques multimédia
74

) convergem para estimular a visita de locais 

diferentes. Como corolário desta situação, o incremento da disponibilização de 

informação turística com recurso às tecnologias, sobretudo as que proporcionem 

experiências online, continuará a assumir-se como essencial na premente adequação da 

oferta turística às novas exigências da procura.   

 Os WebGIS relativos às actividades turísticas disponibilizam online informação 

da oferta turística original, como por exemplo os recursos naturais e culturais, e da 

oferta turística derivada, que integra o alojamento, a restauração, as comunicações, os 

transportes, o lazer e a animação. Complementam esta informação através de mapas 

interactivos, nos quais os cibernautas podem localizar os conteúdos facultados, desde a 

localização de um hotel até ao melhor percurso a realizar na respectiva deslocação. 

Possibilitam, igualmente, que os eventuais interessados descarreguem os ficheiros 

correspondentes a itinerários turísticos, quer em ambiente natural, quer em urbano, para 

posteriormente os efectuarem com o auxílio de um PDA/GPS.  

Os GTEM utilizam equipamento sofisticado, como por exemplo PDA, com 

GPS e telefone móvel integrados permitindo ligação à Internet, e leitores de MP3. 

Através destes sistemas, as entidades promotoras dos destinos turísticos podem 

disponibilizar informação turística multimédia aos turistas e visitantes e, 

simultaneamente, conhecer a localização dos utilizadores. Estes, para além de 

receberem informação sobre os locais de interesse, informação meteorológica, 

orientações de navegação, entre outras, podem solicitar ajuda ou comunicar anomalias 

às entidades gestoras do destino turístico. Na secção 4.2 analisar-se-ão com detalhe 

muitos dos GTEM disponíveis actualmente, bem como alguns exemplos de WebGIS 

direccionados, ou pelo menos úteis, para as actividades turísticas.    

 Os sistemas de realidade virtual são exemplos relevantes da utilização das 

TIC, incluindo os SIG, no desenvolvimento de aplicações turísticas modernas, desde 

logo por conseguirem superar as restrições patentes noutros meios de difusão de 

informação, como por exemplo as brochuras, pois possibilitam “(…) iludir os sentidos 

através de um conjunto de sensações, tais como a visão, a audição, e o movimento, 
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 “Conjunto, devidamente integrado e operacionalizado, de uma estrutura externa, hardware e software 

que assegura as funções de posto de informação multimédia interactivo” (DGT, 1998 in Milheiro, 2006: 

51). 
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transportando o utilizador para dentro de um ‘mundo, espaço’ virtual” (SIQuant, 

2010a). No entendimento de Krueger (1991 in Matos, 2007) “o interesse da realidade 

virtual não é tanto o de reproduzir a realidade convencional, mas sim o de criar 

realidades sintéticas para as quais não há antecedentes reais”. No entanto, segundo 

Matos (2007), o que melhor resulta em projectos de realidade virtual é reproduzir o que 

já não existe, o que ainda não existe ou o que não é acessível. Seguidamente expõem-se 

alguns projectos ancorados em modelos tridimensionais.  

3DforWeb (modelos 3D interactivos na Web) – este projecto, desenvolvido 

pela empresa Versus, possibilita visualizar edifícios 3D nas seguintes situações: i) 

individualizados; ii) enquadrados morfológica, paisagística e ambientalmente; iii) 

georreferenciados e inseridos no Google Earth, com controlo no website em que se 

instala; iv) georreferenciados e inseridos noutro sistema de visualização, como por 

exemplo no Sightseeingweb que é uma plataforma que disponibiliza na Web paisagens e 

miradouros virtuais interactivos (Visual, 2010).  

Miradouros virtuais – constituído por 10 miradouros (Monte Agudo, Penha de 

França, Torel, Parque Eduardo VII, Elevador de Santa Justa, São Pedro de Alcântara, 

Graça, Nossa Senhora do Monte, Santa Luzia e do Castelo de S. Jorge), este projecto de 

promoção turística da cidade de Lisboa, permite aceder e interagir gratuitamente na Web 

com as panorâmicas de cada um dos miradouros (Figura 26). É possível visualizar e 

modificar os ângulos e campos de visão e seleccionar directamente na imagem os 

elementos de interesse que são destacados. Clicando nestes os utilizadores acedem à 

respectiva informação (texto e fotografias) e à visualização 3D interactiva dos edifícios. 

A possibilidade de imprimir um guia com imagens dos elementos patrimoniais e as 

respectivas localizações em mapa estão contempladas no projecto (Turismo de Lisboa, 

2010b). No entanto, considera-se que a indicação num mapa dos melhores percursos 

pedestres que interligam os vários miradouros seria uma mais-valia.       
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Figura 26 – Imagem de ecrã do miradouro virtual do elevador de Santa Justa 

Fonte: Turismo de Lisboa (2010a) 

Sistema de Realidade Virtual da Serra da Estrela (SRV-SE) – este projecto 

foi desenvolvido por diversas entidades (empresas SIQuant e Caixa D’Imagens e o 

Instituto Superior Técnico, através do Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores: Investigação e Desenvolvimento e do Instituto de Engenharia de 

Estruturas, Território e Construção), para o Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

(CISE), localizado em Seia. O SRV-SE é um sistema multimédia que, através da 

produção de modelos tridimensionais, permite navegar virtualmente pela Serra da 

Estrela, explorando e visualizando informação em 3D (implicando a utilização de 

óculos de visão estereoscópica). Este projecto está disponível no CISE, em quiosques 

multimédia, e para além da visita virtual, que permite sobrevoar a Serra da Estrela em 

diferentes modos de transporte e de forma imersiva (visualização a 3D, sensor de 

movimento, som ambiente), contempla igualmente, na sala multimédia, a possibilidade 

de visualização de um filme sobre algum do património histórico-cultural, geológico e 

biológico da Serra da Estrela em realidade virtual (Caixa D’Imagens, 2010b), (Figuras 

27 e 28).  
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Figura 27 – Capa do folheto resumo do projecto SRV-SE 

Fonte: Caixa D’Imagens (2010a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Figura 28 – Layout da navegação e visualização de conteúdos a 3D do SRV-SE 
Fonte: Santos, 2010 (adaptação). 

 

No trabalho de campo realizado em Agosto de 2010, visitou-se o CISE e 

experimentaram-se as potencialidades do sistema multimédia SRV-SE. Apesar da visita 

ao Centro ter sido interessante na globalidade, a experiência com o SRV-SE ficou muito 

aquém das expectativas, uma vez que o sistema não estava convenientemente aferido o 

que impossibilitou a correcta visualização tridimensional
75

.    

Percursos 3D no Porto – a visualização de percursos 3D da cidade do Porto é 

um serviço disponibilizado pelo portal Porto Turismo (Figura 29). São passíveis de 

visita virtual os seguintes percursos 3D: Azulejo, Medieval, Barroco e Neoclássico. 

Após a selecção do percurso, basta seguir as indicações sobrepostas às imagens 3D para 

                                                 
75

 Pela explicação obtida no local, este sistema necessita de aferições periódicas, perante as incorrectas 

utilizações de alguns visitantes. Porém, dificilmente se compreende como é que um sistema deste tipo, 

num Centro cujo acesso é pago, não estava em perfeitas condições operacionais. De qualquer modo, 

como já se tinha experimentado este sistema multimédia num congresso realizado na Universidade de 

Aveiro, em que a experiência foi positiva, é possível atestar as suas potencialidades para o 

desenvolvimento turístico, pelo estímulo que induz  à visita da Serra da Estrela.    
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prosseguir ou retroceder na descoberta dos pontos de interesse. Para cada um destes, 

quando efectuado o clique sobre a hiperligação, é facultada numa nova janela a 

respectiva informação (descrição, fotografias, contactos,…). Para visualizar na íntegra 

cada imagem 3D é necessário clicar com um dos botões do rato e arrastá-la para a 

direita ou para a esquerda, de modo a tirar partido das fotografias 360º (Câmara 

Municipal do Porto, 2010a).      

 
 

Figura 29 – Imagem de ecrã do percurso 3D Medieval (Porto) 
Fonte: Câmara Municipal do Porto (2010a). 

Gison3dmap – é um sistema de realidade aumentada desenvolvido pela empresa 

CCCGeomática que projecta dinamicamente, através de vídeo, informação geográfica 

(vectorial, grid e imagem) sobre representações físicas, à escala, de territórios 

(maquetas 3D) conferindo uma percepção do relevo mais imediata (Figura 30). Este 

sistema, que acrescenta valor temático às maquetas 3D, é formado pelos seguintes 

componentes: maqueta 3D; base de dados (ArcSDE, SQL Server ou PostGIS) ou 

ficheiros shapefile; um ou mais projectores vídeo, em função da área da maqueta; 

software gison3dmap; um ou mais computadores; e um cliente GIS (ArcGIS) ou 

multimédia, que desencadeia o pedido de projecção dos dados geográficos sobre a 

maqueta 3D. A aplicabilidade do gison3dmap é uma mais-valia em museus e centros de 

interpretação
76

, entre outras utilizações, uma vez que ao reproduzir rigorosamente a 

topografia e a cobertura do território, permite a sua observação como se fosse 

sobrevoado, para além da facilidade de actualização dos conteúdos. Como corolário 

destas prestabilidades é possível, através da utilização de áudio-guias (em várias 
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 Está actualmente instalado no Centro de Interpretação do Território do Revelim de Santo António 

(Castro Marim), no Centro de Interpretação da Companhia das Lezírias (Monte de Braço de Prata - Porto 

Alto), na porta de Lamas de Mouro do Parque Nacional da Peneda-Gerês (Melgaço, no CISE (Seia), no 

Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, na Escola Superior Agrária de Coimbra, no Casa do 

Pombal junto à porta de entrada nascente do Parque da Pena (Sintra) e na Câmara Municipal de 

Guimarães.     
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línguas) e ecrãs LCD, contar a história e estórias do território em observação, explicar o 

seu ordenamento, os patrimónios e as actividades presentes, entre outras valências, de 

um modo dinâmico (CCCGeomática, 2010b).  

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

Figura 30 – Imagem de ecrã do sistema gison3dmap 
Fonte: CCCGeomática (2010a), (adaptação). 

ApolloEyePhone – Apollo é um software de reconhecimento de objectos. 

Quando instalado num telemóvel, pode ser utilizado por potenciais turistas para obter 

informação relevante sobre um recurso, como uma montanha, um monumento, entre 

outros (Figura 31). No terreno, o turista deverá fotografar o objecto sobre o qual 

pretende obter informação; posteriormente, a tecnologia, interligada a um sistema de 

posicionamento geográfico global (GPS, Galileo, etc.), faz a leitura do recurso e, depois 

de reconhecido, adquire informação, através de bases de dados na Internet, sobre o 

objecto. O reconhecimento de objectos é efectuado mesmo quando a qualidade da 

fotografia (e o seu ângulo) não é a melhor. Este serviço tem uma utilidade 

extraordinária, tendo sido vencedor do prémio Competição Europeia de Navegação por 

Satélite, em 2007. Não obstante, o software Apollo revela também utilidade noutras 

áreas além do Turismo: medicina, permitindo um diagnóstico “à distância”; educação; 

segurança, através do reconhecimento de potenciais ameaças; entre outros (Superwise, 

2010).  
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Figura 31 – Dispositivos móveis demonstrativos do projecto ApolloEyePhone 
Fontes: Unwir3d (2010). 

 

Geo-Imaging Solution – consiste num serviço de georreferenciação automático 

de imagens. Deste modo, através de uma câmara fotográfica digital que inclui um 

aparelho receptor GPS, é possível adicionar à fotografia a sua posição geográfica no 

globo terrestre, além de outra informação como o autor, a data e a temática. Depois de 

colectar as fotografias para o computador, podem ser inseridas num projecto SIG, 

nomeadamente no software ArcGIS, através da aplicação GPS PhotoMapper. Geo-

Imaging Solution pode ser utilizado em diversas áreas como: i) turismo, para 

representar pontos de interesse (património, alojamento, restauração, entre outros) em 

mapas digitais (na Internet, PDA, entre outros); ii) gestão ambiental, como instrumento 

de monitorização real da natureza e paisagem; iii) gestão de acidente, através da 

documentação quase em tempo real de situações, possibilitando um melhor 

planeamento da resposta e consequente alocação de recursos humanos e logísticos 

(Alta4 Geoinformatik, 2010). 

MOBVIS – este projecto desenvolvido por um consórcio, cujo coordenador é o 

Institute of Digital Image Processing (Graz - Áustria), procura combinar o 

reconhecimento de objectos (edifícios, estátuas, etc.) com informação descritiva sobre 

os mesmos (Figura 32). O funcionamento da aplicação é bastante simples, ainda que o 

reconhecimento dos objectos envolva um complexo processo de leitura e interpretação 

de imagem. Deste modo, os utilizadores percorrem uma determinada localidade 

abrangida pelo projecto Mobvis e com um aparelho móvel (telemóvel, PDA, entre 

outros) munido de câmara fotográfica, poderão aceder a informação turística sobre 

edifícios ou outros objectos do local, bastando fotografá-los. Em segundos, sobre a 

fotografia obtida é apresentada uma ou várias hiperligações com dados relativos ao 

objecto, se incluído na base de dados dos objectos da localidade. O reconhecimento do 

objecto da fotografia adquirida pelo utilizador recorre também ao sinal GPS, pois é 
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necessário conhecer a posição geográfica desse utilizador. Mobvis poderá, portanto, ser 

considerado um guia turístico autónomo, porque permite que o visitante de uma 

localidade aceda, automaticamente, a informação sobre os diferentes recursos turísticos 

(Institute of Digital Image Processing, 2010). 

 
Figura 32 – Imagem de ecrã do projecto MOBVIS 

Fonte: Institute of Digital Image Processing (2010). 

Mobile Augmented Reality Applications (MARA) – o projecto MARA 

(Helsínquia - Finlândia) consiste na disponibilização de software e hardware que 

permitam identificar objectos visualizados, em tempo real, através da câmara de um 

aparelho móvel, nomeadamente telemóvel (Figura 33). O hardware combina GPS, 

bússola e acelerómetro, de forma a conhecer a posição geográfica do aparelho móvel, a 

orientação e a inclinação do visor. Por seu lado, o software permite aceder a informação 

sobre os objectos identificados através da câmara do aparelho. Esta informação pode ser 

variada, dependendo da base de dados utilizada. A base de dados pode ser construída de 

diversas formas, como por exemplo pelo utilizador ou pelo fabricante do aparelho. Se o 

aparelho dispuser de acesso à Internet, a base da informação assume uma grande 

abrangência. Deste modo, o utilizador consegue saber quais as características mais 

importantes de, por exemplo, um edifício que observa no visor do telemóvel. Uma vez 

que a tecnologia utiliza o sinal GPS, torna-se possível identificar outros indivíduos com 

o mesmo serviço (Nokia, 2010b). 
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Figura 33 – Imagem de ecrã do projecto Mobile Augmented Reality Applications (MARA) 
Fonte: Nokia (2010a). 

 

 Mobile Augmented Reality Quest (MARQ) – desenvolvido por investigadores 

da Universidade de Tecnologia de Graz (Áustria), o projecto MARQ pretende ser um 

guia electrónico móvel para museus, utilizando a Realidade Aumentada (Figura 34). O 

sistema está implantado num aparelho PDA de baixo custo que permite aos visitantes 

acederem a informação dos objectos (reais) visionados ou de objectos virtuais, através 

da câmara do aparelho. Esta informação pode ser de diferentes tipologias, quer 

multimédia (por exemplo, vídeos exemplificativos sobre o funcionamento de um 

objecto em exibição no museu), quer descritiva (com a origem e características mais 

relevantes do objecto). Deste modo, o PDA funciona, efectivamente, como um guia do 

museu. No entanto, o projecto não se cinge a este objectivo, pois pretende igualmente 

constituir-se como um sistema de comunicação multi-utilizador, que permita interacção 

com e entre os visitantes dos museus (Studierstube, 2010). 

 
 

Figura 34 – Imagem de ecrã do projecto Mobile Augmented Reality Quest (MARQ) 
Fonte: Studierstube (2010). 
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 3.1.4. Análise crítica e conclusão 

 As TIC têm vindo a provocar impactos estruturais nas organizações turísticas, ao 

nível da criação, desenvolvimento e marketing de serviços, reduzindo os custos de 

comunicação e os de operação, relevando uma combinação proveitosa entre Turismo e 

Internet, traduzida em acções flexíveis, interactivas, eficientes, produtivas e 

competitivas (Cooper et al., 2007). Com efeito, de acordo com estes autores, as 

organizações estão a aproveitar o desenvolvimento das TIC para incrementar a sua 

eficiência interna obtendo maiores ganhos (p. ex. os sistemas de reserva e de gestão de 

preços nas companhias aéreas em função da procura), interagir com os seus clientes e 

personalizar os produtos e serviços (p. ex. o check in online e a possibilidade do 

passageiro escolher o assento e a refeição nas viagens aéreas a partir do seu PC), 

transformar a intermediação e ampliar os pontos de venda (p. ex. as agências de viagens 

online), permitir a comunicação entre consumidores (partilhando as suas experiências 

de viagem em websites especializados), prestar serviços baseados na localização (p. ex. 

incorporando dados, conteúdos multimédia e informações sobre o Google Maps e 

Google Earth) e estabelecer canais de cooperação entre parceiros (p. ex. serviços de 

rent-a-car e de hotelaria alojados em websites de companhias aéreas).     

 O desenvolvimento tecnológico que temos vindo a assistir torna imprevisível 

descortinar na globalidade os efeitos subsequentes. Não obstante, é possível constatar 

que o Turismo já é e continuará a ser um dos principais beneficiários da evolução das 

TIC, cuja liderança está a passar das organizações (universidades, empresas e entidades 

públicas) para os utilizadores/consumidores
77

. Para este facto, muito tem contribuído a 

vulgarização do pensamento geográfico, alavancado pelo Google Earth e pelos LBS.  

 Neste sentido, é fundamental ressaltar que o Novo Turista apresenta como 

características essenciais “(…) ser mais informado, mais exigente, mais sofisticado, [e 

mais crítico e autónomo] domina a Internet e as tecnologias de informação e 

comunicação, com uma maior disponibilidade financeira e com uma relação com o 

tempo mais difícil, por este ser mais limitado [implicando decisões mais tardias]. 

Valoriza a individualidade, a oferta da diversidade e da autenticidade bem como de 

experiências únicas/personalizadas (uniqueness). As suas preocupações são de ordem 

ambiental, cultural e étnica [o que o torna mais responsável]. O Novo Turista não 

consome o que lhe oferecem, procura incessantemente o que quer e aquilo que quer tem 
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 “nunca antes os consumidores tiveram tanto poder como têm actualmente e nunca antes puderam 

influenciar tanto o seu produto turístico como no século XXI” (Buhalis, 2003: 326).  
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de ser único e autêntico [e com qualidade]” (Saer, 2005: 836). Perante estas 

características, as TIC e o incremento do uso da Internet têm determinado novas 

tendências no desenvolvimento turístico, designadamente na personalização da oferta, 

nas possibilidades que oferecem aos seus utilizadores de combinar, agregar e 

desagregar, produtos e serviços turísticos, no envolvimento em redes de valor 

acrescentado, que obtêm benefícios do grande número de agentes interdependentes (p. 

ex. os sites de reservas online de alojamento, tipo booking.com) e na capacidade de 

permitirem a “experimentação” da oferta e “visualização” de produtos e serviços 

(Saer, 2005), com recurso, por exemplo, à realidade virtual, conforme abordado 

anteriormente. No tocante à informação, a sua disponibilização deve ser realizada de um 

modo atractivo, interactivo, ilimitado e actualizado, que ao possibilitar uma percepção 

antecipada dos locais e actividades possa motivar os consumidores a viajar (Milheiro, 

2006). 

 Particularmente interessante neste domínio é o poder que a comunicação entre 

pares revela ao abdicar, por vezes, das fontes oficiais e dos meios de comunicação de 

massa, passando a privilegiar o que os turistas/visitantes escrevem (p. ex. nos seus 

blogs) sobre as suas experiências, gerando mais credibilidade e audiência, que a 

informação disponibilizada pelas empresas e organizações (Zárate Tercero, 2008). 

Também os comentários facultativos introduzidos nos websites de oferta de alojamento 

pelos clientes após as experiências vividas durante as suas estadas nos estabelecimentos 

hoteleiros, segundo a nossa opinião, baseada nas práticas pessoais, são muito analisados 

e, deste modo, encarados como credíveis, atendendo a que são alheios aos interesses dos 

empresários envolvidos. 

 O potencial de utilização dos SIG no Turismo é elevado, em conformidade com 

a explanação realizada anteriormente
78

. A disponibilização de informação turística 

georreferenciada em suporte electrónico (com vantagens evidentes relativamente às 

brochuras, desde logo pela fácil e mais económica actualização, pela poupança de 

espaço de armazenamento, mas também pela quantidade de informação organizada a 

disponibilizar), é apenas uma das capacidades dos SIG (muito relevante no contexto da 

informação personalizada e contextualizada no espaço e no tempo), mas a capacidade 

de antecipar e simular cenários de desenvolvimento, recorrendo à modelação, é 
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 Para McAdam (1999, in Farsari e Prastacos, 2007: 667), a importância dos SIG reside “(…) na sua 

capacidade de fornecer uma cartografia imediata através da apresentação gráfica e manipulação de 

dados a fim de identificar padrões ou relações baseadas em certos critérios e assim fornecer uma 

informação reforçada para posterior análise”. 
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fundamental no âmbito do planeamento e gestão das actividades turísticas
79

. Contudo, 

considera-se que ainda muito está por fazer no domínio da aplicabilidade dos SIG ao 

Turismo, atendendo às possibilidades que a tecnologia de transmissão de dados 

wireless, a realidade virtual e os dispositivos móveis vieram acrescentar.   

 Considerando que se voltará a esta temática no Capítulo 4, sobre a produção e o 

consumo de informação turística electrónica, importa por agora aludir às seguintes 

questões:       

 

 

 

 

 

3.2. Orientações para a produção de informação turística electrónica   

  3.2.1. Desenvolvimento Turístico Sustentável   

   3.2.1.1. Definição e evolução da sustentabilidade    

 Existem dezenas de definições do conceito de DTS
80

, mas a mais utilizada na 

literatura é da Organização Mundial de Turismo (OMT)
81

 que o enuncia como aquele 

que atende às necessidades dos turistas actuais assim como dos destinos turísticos e, 

simultaneamente, protege e fomenta as oportunidades para o futuro (Pérez de las Heras, 

2004 e OMT, 2003a). Trata-se de um conceito aplicável a todas as formas de turismo e 

em todos os tipos de destinos turísticos, como uma via para a gestão óptima de todos os 

                                                 
79

 Na opinião de Crain e MacDonald (1984, citados por Farsari e Prastacos, 2007), a grande parte das 

aplicações dos SIG no âmbito da gestão são relativas à identificação de localizações óptimas para o 

desenvolvimento de actividades turísticas, negligenciando por exemplo o contributo desta ferramenta na 

gestão de destinos turísticos existentes e na implementação dos princípios do DTS. A este propósito 

convém ter presente que os SIG facilitam o processamento e análise da informação e comunicam os 

resultados, mas como não são «associais» ou «neutros», não garantem por si só a justiça, equidade e 

compatibilidade com aqueles princípios; aliás, podem mesmo ser manipulados para favorecer interesses 

particulares (Bahaire e Elliott-White, 1999, in Farsari e Prastacos, 2007).     
80

 Só na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América podem ser encontradas 85 definições do 

conceito, segundo Boada (2004 in Moreira, 2005).   
81

 Em inglês WTO (World Tourism Organization), acrónimo antecedido de UN (United Nations) desde a 

16.ª Assembleia Geral realizada em Dakar (2005). A UNWTO/OMT, agência especializada das Nações 

Unidas desde 2003, funciona como um fórum global para questões de políticas turísticas e como fonte de 

conhecimento prático sobre o Turismo, incluindo 160 países e territórios e mais de 350 membros 

afiliados, que representam o sector privado, organizações educativas, associações e autoridades locais do 

Turismo (OMT, 2010).  

De que modo é que a informação turística electrónica contribui para o 

desenvolvimento turístico local e regional? 

Atendendo às características inovadoras da informação turística electrónica, poder-se-

á considerar que estamos perante uma alteração de paradigma? 
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recursos, de modo a que as necessidades económicas, sociais e estéticas possam ser 

satisfeitas, preservando simultaneamente a integridade cultural e a coesão social das 

comunidades, os processos ecológicos fundamentais, a diversidade biológica e os 

sistemas de suporte à vida (Pérez de las Heras, 2004; OMT/PNUMA, 2006; OMT, 

2003a e Theobald, 2002). Assim, o DTS tem como propósitos essenciais (Comissão 

Europeia, 2007; OMT, 2005; OMT, 2003b e 1998; Sadler, 1992 citado por Partidário, 

1998):  

i. assegurar a rentabilidade económica das actividades turísticas, de modo a 

que estas sejam viáveis a longo prazo e proporcionem benefícios para todos 

os agentes, designadamente pela criação de empregos e pela melhoria da 

qualidade de vida das comunidades anfitriãs;  

ii. promover a equidade social, respeitar a diversidade e autenticidade 

sociocultural e impulsionar o intercâmbio de experiências entre residentes e 

visitantes, possibilitando que estas sejam de elevada qualidade e que 

assegurem a satisfação dos turistas, tornando-os mais conscientes da 

importância das práticas turísticas sustentáveis;  

iii. colaborar na protecção e conservação ambiental, propiciando um ambiente 

com qualidade, do qual dependem tanto a população local como os 

visitantes;  

iv. fomentar o envolvimento consciente dos stakeholders, auxiliando os 

governos, a várias escalas, no estabelecimento de políticas reguladoras, 

considerando a implementação de medidas preventivas ou correctivas em 

resultado da necessária monitorização constante dos efeitos gerados pelas 

actividades turísticas.  

Neste sentido, o conceito de DTS está deverá contemplar acções que visem 

minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos (Weaver, 2006).  

As grandes preocupações com o desenvolvimento sustentável, que serviram 

posteriormente de alicerces para a discussão sobre a sustentabilidade do turismo, 

surgiram nos anos 60 do século passado, como resposta ao desenvolvimento económico 

do pós-guerra e ao inerente entendimento das fragilidades da Terra (Cooper et al., 

2007). Perante a constatação da dimensão global dos problemas ambientais causados, 

sobretudo, pelas inovações tecnológicas e pelo aumento populacional, com reflexos 

extraordinários no crescimento do consumo, da mobilidade e da poluição (Thirion e 
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Cavaco, 2003; Moniz, 2006), realizou-se em 1972 a Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), cuja importância se ficou a 

dever à discussão internacional do dilema da relação entre desenvolvimento e ambiente. 

Assumiu-se o interesse da conciliação do crescimento económico com a protecção e 

melhoria ambiental, o que levou ao surgimento de organizações ambientais nacionais – 

Ministérios e Agências do Ambiente – e internacionais – Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) (Thirion e Cavaco, 2003). Porém, convém aludir ao 

pioneirismo legislativo de Portugal, neste âmbito, através da Lei n.º 9/70 de 19 de 

Junho, que refere como incumbência do Governo “o uso racional e a defesa de todos os 

recursos naturais, em todo o território, de modo a possibilitar a sua fruição pelas 

gerações futuras”
82

. Nesta Lei, a protecção da natureza é firmada pela criação dos 

parques nacionais e outros tipos de reservas, designadamente as turísticas, que devem 

ser desenvolvidas de acordo com “as necessidades das populações e do turismo, em 

conformidade com os objectivos do parque, e subordinadas a um ordenamento destino 

a favorecer a sua unidade e conservação natural e a harmonia das construções”
83

 

(Presidência da República, 1970).     

 A criação em 1978 do Comité Ambiental da OMT, com o objectivo de estipular 

as linhas de trabalho fundamentais para permitir um desenvolvimento turístico 

respeitador do ambiente (Pérez de las Heras, 2004), revelou as preocupações pioneiras 

desta organização na aplicação do desenvolvimento sustentável, embora só na década 

seguinte surjam acções concretas nesse sentido.    

Com a apresentação do relatório “World Conservation Strategy: Living 

Resource for Sustainable Development”, elaborado pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), em parceria com o PNUMA 

e o World Wildlife Fund (WWF), em 1980, o conceito de desenvolvimento sustentável é 

alvo da atenção internacional (Viana, 2007; Thirion e Cavaco, 2003). Com efeito, este 

relatório prosseguiu a necessidade de integração do desenvolvimento com a 

conservação dos recursos naturais, através de estratégias assentes na manutenção dos 

processos ecológicos essenciais e dos sistemas de sustentação da vida; na conservação 

da diversidade genética; e na utilização sustentável das espécies e dos ecossistemas 

(UICN/PNUMA/WWF, 1980).  

                                                 
82

 Alínea b) da Base I.  
83

 Alínea d do n.º 2 da Base IV .  
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  A Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial
84

 (OMT, 1980) assumiu 

que as actividades turísticas podem contribuir para o estabelecimento de uma nova 

ordem económica internacional com o objectivo de eliminar as desigualdades 

económicas cada vez maiores entre países PD (países desenvolvidos) e PED (países em 

desenvolvimento), mantendo o desenvolvimento crescente e o progresso económico e 

social. Preconizou algumas orientações subjacentes ao que viria a ser definido mais 

tarde como DTS, nomeadamente quanto à importância da salvaguarda dos recursos 

turísticos e à assunção de que a satisfação das necessidades turísticas não deve ameaçar 

os interesses sociais e económicos das comunidades locais e os recursos naturais e 

culturais (Anexo 7). 

  O Encontro Mundial de Acapulco (México)
85

, que originou o Documento de 

Acapulco sobre os Direitos de Férias (OMT, 1982) visou implementar 

progressivamente os objectivos estabelecidos na Declaração de Manila e, nesse sentido, 

considera-se, também, contributivo para o DTS. De facto, abordou o direito ao 

descanso, ao lazer e às férias remuneradas para todas as camadas da população. Alertou 

para a importância do papel do turismo doméstico no desenvolvimento turístico e para a 

necessidade de relacionamentos salutares entre os residentes e os visitantes. 

Estabeleceu, entre outras, as seguintes recomendações ao Turismo: protecção e 

conservação do património natural e cultural; utilização qualitativa dos recursos 

turísticos, afirmando o princípio da autenticidade; educação da opinião pública sobre o 

uso do tempo livre; e simplificação das formalidades relativas às viagens (Anexo 8). 

Na sexta reunião da Assembleia-Geral da OMT
86

 foi aprovada a Carta do 

Turismo e o Código do Turista, cujos princípios objectivavam “permitir uma melhor 

interpretação e harmonização das políticas turísticas existentes” e conferir “às viagens 

e ao turismo toda a dignidade e o valor socioeconómico e cultural que representam” 

(p. 19). No primeiro documento, são estipulados princípios orientadores para governos – 

através da implementação de políticas que garantam a segurança dos turistas, o acesso 

destes a melhores condições de higiene e de saúde, a compreensão e enriquecimento 

mútuo nos contactos entre visitantes e residentes, entre outras –, comunidades locais e 

profissionais do Turismo – fomentando a hospitalidade e o respeito para com os turistas 

– e no segundo, são estabelecidos códigos de conduta para os turistas – exortando-os ao 
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 Resultante da Conferência Mundial do Turismo organizada pela OMT na capital filipina, entre 27 de 

Setembro e 10 de Outubro de 1980. 
85

 Convocado pela OMT entre 21e 27 de Agosto de 1982.  
86

 Realizada em Sófia (Bulgária), entre 17 e 26 de Setembro de 1985.  
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respeito pela ordem e leis/regulamentos estabelecidos nos destinos e pelo património 

natural e cultural, bem como pelos costumes e comportamentos das comunidades 

residentes, evitando que as diferenças económicas, sociais e culturais entre visitantes e 

visitados sejam evidenciadas (OMT, 1985; Anexo 9). 

Perante o reconhecimento da incompatibilidade entre o crescimento económico 

vigente, resultante dos padrões de produção e consumo, sobretudo, nos países 

industrializados, e a protecção ambiental, foi elaborado o Relatório Brundtland
87

, que 

constituiu um marco importante rumo ao desenvolvimento sustentável. Definiu o 

desenvolvimento sustentável como “(…) aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades.” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991: 

46), ou seja como “um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 

direcção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender 

às necessidades e aspirações humanas” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1991: 49). 

Neste sentido, a estratégia do desenvolvimento sustentável ao promover a 

harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza necessita de 

(Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991: 70): “i) um 

sistema político que assegure a efectiva participação dos cidadãos no processo 

decisório; ii) um sistema económico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em 

bases confiáveis e constantes; iii) um sistema social que possa resolver as tensões 

causadas por um desenvolvimento não equilibrado; iv) um sistema de produção que 

respeite a obrigação de preservar a base ecológica do desenvolvimento; v) um sistema 

tecnológico que busque constantemente novas soluções; vi) um sistema internacional 

que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento; vii) um sistema 

administrativo flexível e capaz de auto-corrigir-se”. 

Na Conferência Inter-Parlamentar sobre Turismo
88

 foi proclamada a Declaração 

de Haia (OMT, 1989). Neste documento, reconheceu-se a importância do turismo para 

o crescimento socioeconómico dos países e a necessidade de uma gestão racional desta 
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 Publicado em 1987 com o título: Our Common Future (O Nosso Futuro Comum) pela World 

Commission on Environment and Development - WCED (Comissão Mundial para o Ambiente e o 

Desenvolvimento - CMAD), criada em 1983. 
88

 Organizada pela União Inter-Parlamentar (UIP) e pela OMT, entre 10 e 14 de Abril de 1989, e realizada 

em Haia (Países Baixos).  
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actividade económica, que contribua para a melhoria do meio natural e do património 

cultural, bem como para o aumento da qualidade de vida. Assumindo a existência de 

uma relação intrínseca entre turismo e ambiente, apela para que sejam fomentadas 

formas alternativas de desenvolvimento turístico, que preservem a identidade cultural e 

permitam o bom relacionamento entre os turistas e a comunidade local. Alerta para a 

relação dependente entre a qualidade do turismo e a qualidade dos serviços prestados, 

evidenciando o papel da educação, quer da população em geral, quer dos profissionais 

do turismo, quer também dos turistas. Recomenda a articulação das autoridades públicas 

e privadas no planeamento turístico, que deve ser integrado e coerente, contemplando a 

necessidade de controlar a capacidade de ocupação dos lugares visitados, mesmo que 

para tal seja necessário restringir as visitas a esses locais (Anexo 10). 

A Globe’90
89

, no seguimento dos desafios difundidos pelo Relatório Brundtland, 

enunciou os seguintes princípios do DTS (Oliveira, 2005: 199-200): “a) o planeamento, 

desenvolvimento e operação do turismo devem ser parte de estratégias de conservação 

ou desenvolvimento sustentável para uma região, estado ou nação; b) o planeamento e 

a operação do turismo devem ser inter-sectoriais e integrados, envolvendo várias 

organizações governamentais, empresas privadas, grupos de cidadãos e indivíduos, 

permitindo deste modo obter o maior número possível de benefícios; c) as 

organizações, empresas, grupos e indivíduos devem seguir princípios éticos e outros 

que respeitem a cultura e o ambiente da área anfitriã, o modo de vida, as tradições e os 

padrões de liderança; d) o turismo deve ser planeado de uma forma sustentável, tendo 

em conta a protecção adequada do ambiente natural e humano das áreas anfitriãs; e) o 

turismo deve ser levado a cabo com equidade, tendo em vista a justa distribuição dos 

benefícios e custos pelos promotores do turismo; f) no interesse individual e colectivo 

devem estar disponíveis, antes e durante o processo de desenvolvimento, informações 

detalhadas, pesquisas e comunicados sobre a natureza do turismo e os seus efeitos 

sobre o ambiente humano e cultural, particularmente para as pessoas, de modo a que 

possam participar e exercer a maior influência possível sobre o desenvolvimento e seus 

efeitos; g) é necessário incentivar a população local no sentido de assumirem cargos de 

liderança no planeamento e desenvolvimento, com a ajuda do governo, empresas, 

instituições financeiras e outros; h) antes de dar início a qualquer projecto principal, 

devem ser efectuadas análises de planeamento económico, social e ambiental, dando 
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 Primeira reunia da Global Opportunities for Business and the Environment foi realizada na 

International Environment Industry Trade Fair and Conference, em Vancouver (Canadá), entre 19 e 23 de 

Março de 1990. Globe’90 Conference. Tourism stream: action strategy for sustainable tourism 

development.  
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uma especial atenção a diversos tipos de desenvolvimento do turismo e às formas como 

estes podem se relacionar com as práticas actuais, formas de vida e questões 

ambientais; i) durante todas as fazes do desenvolvimento e operação do turismo, deve 

ser levado a sério um programa de avaliação, supervisão e medição cuidadoso de 

modo a permitir à população local tirar partido das oportunidades ou adaptar-se às 

alterações”. 

A publicação do Relatório Brundtland permitiu, igualmente, que em 1991 fosse 

actualizada a “World Conservation Strategy”, referida anteriormente, com o título 

“Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living”. Este documento teve como 

objectivo contribuir para melhorar a situação do planeta e da população mundial, 

através da manutenção das actividades humanas dentro dos limites da capacidade de 

carga
90

 (Anexo 11) da Terra e da atenuação dos desequilíbrios existentes entre os PD e 

os PED. Com este propósito foram estabelecidos princípios norteadores das acções a 
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 McIntyre (1993:23 citado por OMT, 2003b: 176) define este conceito como “a máxima utilização 

possível de qualquer local, sem causar efeitos negativos sobre os recursos, nem reduzir a satisfação dos 

visitantes ou criar impactos adversos sobre a sociedade, economia e cultura locais”. A utilização da 

capacidade de carga pretende assegurar a sustentabilidade. Assim, devem ser estabelecidos limites 

superiores de uso turístico, de modo a propiciar reiteradamente experiências agradáveis, quer aos 

residentes, quer aos visitantes, sem que aconteçam “desestruturações espaciais e funcionais” (OMT, 

1998:262; Gonçalves, 1996: 69). Para Swarbrooke (2002a), existem os seguintes tipos de capacidade de 

carga: física – número máximo de turistas que um lugar pode fisicamente acomodar; ambiental – número 

de turistas que pode ser acomodado sem que se verifiquem prejuízos no ambiente; económica – número 

de turistas que pode ser recebido sem que a comunidade local sofra problemas económicos, como por 

exemplo, a subida especulativa dos preços das habitações e dos solos; social – número de pessoas acima 

do qual ocorrerá tensão social ou dano cultural irreversível; perceptiva – número de pessoas que um 

lugar pode receber antes que a qualidade da experiência turística comece a gerar insatisfação nos 

visitantes, atendendo à subjectividade dos gostos dos consumidores; infra-estrutural – número máximo 

de turistas que podem ser acomodados pelas infra-estruturas locais. Embora a OMT (1998) considere 

relevante para a implementação do turismo sustentável a utilização da capacidade de carga, 

reconhecendo, contudo, que a identificação de um único valor limite será quase sempre inadequada 

(OMT, 2005), Lindberg et al. (1996) e Boyd e Butler (1996), citados por Mbaiwa, Bernard e Orford 

(2008) reconhecem, entre outros, os seguintes problemas associados a este conceito: i) as suas definições 

não oferecem uma orientação satisfatória para a implementação efectiva; ii) é impreciso e relativo, apesar 

da percepção contrária; iii) existem inúmeras medidas de impacto económicas, sociais, psicológicas e 

ambientais, mas todas são, de certo modo, subjectivas e variam de local, utilizador, fim e situação 

ambiental; e iv) confunde-se muitas vezes inputs e outputs, recolhendo informação sobre os níveis de 

utilização ou número de visitantes, descontextualizada dos objectivos de gestão. Lindberg et al. (1996: 

461 citado por Mbaiwa, Bernard e Orford, 2008) considera que a capacidade de carga “não é adequada 

para determinar a complexidade presente das situações de turismo”. Na tentativa de ultrapassar estas 

restrições, modelos como Limites de Mudança Aceitável (Limits of Acceptable Change – LAC), têm sido 

propostos como substitutos da capacidade de carga, integrando os conhecimentos dos técnicos de 

planeamento, o compromisso de todos os stakeholders e a coordenação e decisões das entidades gestoras 

(Firmino, 2007; Vieira, 2007), de modo a “reconhecer a natureza dinâmica do ambiente e a necessidade 

de equilibrar o largo conjunto de interesses em presença” (Henriques, 2003: 220). Assim, o conceito de 

LAC, “começa por enfatizar os valores que são considerados dignos de protecção e, seguidamente, 

centra-se nas formas de fornecer essa protecção” (McCool e Moisey, 2001 citado por Weaver, 2006: 

156), que podem incluir a educação dos visitantes ou melhorias nas infra-estruturas, entre outras, de modo 

a permitir o incremento de visitas sem comprometer a integridade do ambiente natural. De facto, se na 

capacidade de carga a questão básica é “quanta utilização é demais?” na LAC a pergunta essencial é 

“quanta mudança é aceitável?”, conforme referido em Newsome et al. (2002 citado por Weaver, 2006: 

156). De acordo com Stankey et al. (1985), o modelo LAC é formado por 9 fases.  
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implementar, nos âmbitos económico, ambiental e social, de forma a permitirem um 

novo tipo de desenvolvimento, que assegure uma distribuição equitativa das vantagens 

por este proporcionadas rumo a uma sociedade sustentável (UICN/PNUMA/WWF, 

1991). 

A UE introduziu nas suas políticas o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

através do Tratado de Maastricht
91

 (União Europeia, 2010). Neste assume-se “a 

promoção de um progresso económico e social equilibrado e sustentável (…) que 

respeite o ambiente”. Para salvaguarda deste, considerou-se a aplicação dos princípios 

da precaução e da acção preventiva, da correcção na fonte e do poluidor-pagador. A 

estratégia para colocar em prática estes desígnios no período de 1993-2000, 

considerando o turismo nas prioridades de actuação, foi introduzida pelo 5.º Programa 

de Acção em Matéria de Ambiente – Em direcção a um desenvolvimento 

sustentável –, que propôs medidas dirigidas à diversificação das actividades turísticas – 

para melhorar a gestão do turismo de massas e promover formas de turismo alternativo 

–, à qualidade dos serviços turísticos – incluindo instalações e acções de sensibilização e 

informação, bem como a gestão do fluxo de turistas –, e ao comportamento dos turistas 

– compreendendo códigos de conduta e acções de informação –, partindo do 

pressuposto que o turismo, a protecção ambiental e o desenvolvimento regional podem 

progredir paralelamente, desde que bem planeados e geridos (Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias, n.º 138 de 17.5.1993).  

Vinte anos depois da Conferência de Estocolmo, as Nações Unidas convocaram 

uma segunda Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento – a Conferência do Rio 

de Janeiro
92

. Foi na Cimeira da Terra, conforme ficou conhecida, que o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi aprofundado e institucionalizado
93

. Desta reunião 

histórica, que contou com a participação de um elevado número de países, de ONG e 

associações – marcando o surgimento de um novo estilo de parceria –, resultaram os 

seguintes documentos oficiais: a Agenda 21 – um programa de acção
94

 que identificou 

os principais problemas ambientais e estabeleceu estratégias de desenvolvimento com 

vista à salvaguarda dos recursos do planeta, assegurando a sua sustentabilidade futura (a 

                                                 
91

 Assinado em 7 de Fevereiro de 1992 nesta cidade dos Países Baixos e com entrada em vigor em 1 de 

Novembro de 1993. Conforme mencionado em Vogeler Ruiz e Hernández Armand (2000), este tratado 

faz referência à possibilidade futura das políticas europeias incorporarem o turismo, mas como não há 

uma competência turística da EU a responsabilidade do sector corresponde a cada um dos Estados 

membros. 
92

 Realizada nesta cidade brasileira entre 3 e 14 de Junho de 1992.  
93

 Segundo Nobre (2002, citado por Pimentel, 2008). 
94

 Para a sua implementação e acompanhamento as Nações Unidas criaram a Comissão sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CDS). 
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promoção do DTS foi, também, um sector de intervenção contemplado neste programa), 

–; a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento
95

 (ONU, 2002) – uma série 

de princípios orientadores dos direitos e das responsabilidades dos Estados –; uma 

Declaração de Princípios sobre Florestas – um conjunto de princípios que fundamentam 

a gestão sustentável das florestas em todo o mundo –; a Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas – destinada a impedir as alterações climáticas 

globais –; e a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) – com o objectivo de conter 

a erradicação de espécies biológicas.  

Na Declaração do Rio, os governos concordaram que a integração das 

preocupações ambientais e de desenvolvimento permitirão um futuro mais próspero. 

Assim, para se alcançar o desenvolvimento sustentável, foram contemplados, entre 

outros, os seguintes princípios: cooperação entre Estados para salvaguardar a saúde e 

integridade do planeta; envolvimento dos cidadãos nas questões ambientais; a paz, o 

desenvolvimento e a protecção ambiental como elementos interdependentes e 

indivisíveis; reconhecimento da importância da participação das mulheres e dos jovens 

no processo que visa atingir o desenvolvimento sustentável; introdução do instrumento 

de avaliação do impacto ambiental; e consideração da regra do poluidor-pagador. No 

entanto, de acordo com Cooper et al., (2007), “as boas intenções” propostas nesta 

Cimeira continuam aplicáveis, consequência da escassez de acções relevantes para 

implementar as deliberações nela expressadas.   

Decorrente da Cimeira da Terra, as Nações Unidas organizaram a Conferência 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento
96

, onde se aprovou a Declaração de Barbados e o respectivo 

Programa de Acção, traduzindo a Agenda 21 em políticas, acções e medidas precisas de 

modo a possibilitar o desenvolvimento sustentável destes Estados. Nos documentos 

resultantes desta Conferência, relativamente ao turismo, foram definidas, entre outras, 

as seguintes orientações: adopção de políticas que visem o DTS; consideração das 

oportunidades que o ecoturismo, atendendo aos seus impactos, pode proporcionar ao 

desenvolvimento ambiental sustentável do turismo; necessidade de proteger os recursos, 

face à frágil natureza dos mesmos; e o turismo sustentável deve relevar a qualidade 

ambiental, mas também a qualidade de vida e a cultura das populações locais (ONU, 

1994; Anexo 12). 

                                                 
95

 Declaration on Environment and Development  
96

 Realizada em Bridgetown (Barbados), entre 26 de Abril e 6 de Maio de 1994.  
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Com a adopção da Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade, mais 

conhecida como Carta de Aalborg
97

 (Conferência Europeia sobre Cidades 

Sustentáveis, 1994), dá-se início a um período de elevado progresso na temática da 

sustentabilidade, no que ao desenvolvimento urbano diz respeito, pois a sua assinatura 

incita os países a avançar com a Agenda 21 Local
98

, no seguimento do Livro Verde para 

o Ambiente Urbano, da Comissão Europeia (1990) e das orientações sobre o 

desenvolvimento sustentável das cidades preconizadas na Cimeira da Terra.  

Na Cimeira sobre Desenvolvimento Social
99

, organizada pelas Nações Unidas, 

foi aprovada a Declaração de Copenhaga, e o respectivo Programa de Acção, onde se 

integrou a vertente social como terceira componente do conceito de desenvolvimento 

sustentável, paralelamente ao desenvolvimento económico e à protecção ambiental 

(Mota et al., 2004). As medidas e acções concretas tiveram como objectivo melhorar a 

qualidade de vida da população mundial, norteando a economia para a satisfação mais 

profícua das necessidades humanas, em coerência com o ambiente e com um 

desenvolvimento social equitativo. 

Referência marcante para o DTS tem sido a Carta do Turismo Sustentável
100

, 

cujos princípios foram inspirados na Cimeira da Terra e na Agenda 21, bem como nos 

documentos da OMT referidos anteriormente. Perante a ambivalência do turismo – 

atendendo às vantagens socioeconómicas que pode aduzir, à contribuição para a 

degradação ambiental e à perda de identidade local – reconhece-se na Carta de 

Lanzarote que a abordagem do turismo deve contemplar uma perspectiva global. Nesse 

sentido, foi considerado premente uma gestão global dos recursos, visando garantir a 

sua sustentabilidade e permitir a conservação do capital natural e cultural (Anexo 13). 

                                                 
97

 Celebrada em Aalborg (Dinamarca), entre 24 e 27 de Maio de 1994 na 1.ª Conferência Europeia sobre 

Cidades Sustentáveis.  
98

 “a A21L consiste num processo através do qual as autoridades trabalham em parceria com os vários 

sectores da comunidade na elaboração de um Plano de Acção por forma a promover a sustentabilidade 

ao nível local e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Trata-se de uma estratégia integrada, 

consistente, que procura o bem-estar social melhorando a qualidade do ambiente”. O processo da A21L 

resulta da Conferência da Terra – Agenda 21, que desafiou as autoridades locais a estabelecer planos de 

acção para a sustentabilidade a nível local, envolvendo agentes e actores da comunidade, e está ancorado 

na aplicação do conceito “pensar global, agir local”. Na sua implementação são consideradas as 

seguintes fases: planeamento do processo; sensibilização da comunidade e concepção do Fórum 

Participativo; produção do diagnóstico concelhio e preparação do Plano de Acção; e execução, 

acompanhamento, avaliação e revisão (Agenda 21 Local, 2009).   
99

 Realizada em Copenhaga (Dinamarca), entre 6 e 12 de Março de 1995 (ONU, 1995).  
100

 Elaborada no âmbito da Conferência Mundial de Turismo Sustentável, a primeira sobre esta temática 

específica, que foi organizada pelo governo das Canárias, com o apoio da OMT, do PNUMA e da 

UNESCO, e realizada em Lanzarote (Ilhas Canárias - Espanha), entre 27 e 28 de Abril de 1995 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 
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A Carta de Lanzarote, organizada em 18 princípios, foi sistematizada por 

Partidário (1998:79-88) da forma seguinte: “i) apoiar o desenvolvimento turístico em 

critérios de sustentabilidade, ou seja, ecologicamente sustentável no longo prazo, 

economicamente viável, e social e eticamente equitativo para as comunidades locais; ii) 

considerar os efeitos do turismo nos ambientes frágeis, no património cultural e nos 

elementos tradicionais, actividades e dinâmica da comunidade local, características de 

muitos dos destinos turísticos; iii) existência de solidariedade, respeito mútuo e 

participação de todos os actores, públicos e privados, no processo de sustentabilidade 

do turismo; iv) adopção de critérios de qualidade como objectivos prioritários na 

formulação de estratégias de turismo; v) adopção de medidas que promovam a 

diversidade de oportunidades oferecidas pela economia local e uma distribuição mais 

equitativa dos custos e benefícios do turismo; vi) promoção de formas alternativas de 

turismo compatíveis com os objectivos do desenvolvimento sustentável e de sistemas de 

gestão turística ambientalmente compatíveis; vii) adopção de programas e práticas 

preventivas, designadamente no domínio dos transportes, da energia renovável e da 

reciclagem e minimização de resíduos; viii) adopção e implementação de códigos de 

conduta; ix) promover a informação e sensibilização de todos os parceiros a nível 

local, regional, nacional e internacional”. 

Segunda a autora, o entendimento subjacente à Carta de Lanzarote assume que o 

turismo ambientalmente responsável implica uma forma distinta de negócio e de pensar 

o desenvolvimento (Partidário, 1998), consequência da necessidade urgente de 

compatibilizar as actividades turísticas com a qualidade ambiental.  

Na contínua promoção do DTS, a 11.ª Sessão da Assembleia-Geral da OMT, 

realizada no Cairo (Egipto), entre 17 e 22 de Outubro de 1995, produziu a Declaração 

sobre a Prevenção do Turismo Sexual Organizado (Apramp, 2009). Em consonância 

com os princípios estipulados na Carta do Turismo e no Código do Turista, já referidos, 

que convidam os Estados a prevenir a utilização do turismo para a exploração da 

prostituição, aquela Declaração define regras para combater as formas de turismo sexual 

organizado, pois considera-se que esta actividade é perturbadora dos objectivos 

essenciais do turismo, particularmente, do desenvolvimento sustentável (Anexo 14). 

 No seguimento dos documentos aprovados na Cimeira da Terra, foi publicado 

em 1996 o primeiro plano sectorial, denominado “Agenda 21 para a Indústria de 

Viagens e Turismo: em direcção a um desenvolvimento ambientalmente 
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sustentável”
101

, que traduz a Agenda 21 num programa de acção para o turismo. Neste 

documento são definidas medidas concretas, quer para governos, autoridades nacionais 

de turismo e representantes de organizações comerciais, quer para empresas de viagens 

e turismo, no sentido de tornar o turismo mais sustentável, garantindo simultaneamente 

a sustentabilidade local, implementando os objectivos da Conferência do Rio de Janeiro. 

Destaca, para além da importância estratégica do turismo, pelas oportunidades que gera, 

os elevados benefícios se a sustentabilidade for equacionada em todo os sectores do 

Turismo, incluindo o turismo de sol e mar
102

. 

A Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo estabelece para o sector 

público – instituições governamentais, autoridades nacionais de turismo e representantes 

de organizações comerciais –, para que o DTS seja permanentemente ponderado nos 

processos decisórios, as seguintes áreas prioritárias de acção (WTTC/WTO/EC, 1996; 

Lima e Partidário, 2002): i) avaliação da capacidade actual da estrutura reguladora, 

económica e voluntária para assegurar a implementação do desenvolvimento turístico 

sustentável; ii) avaliação das implicações económicas, sociais, culturais e ambientais da 

parte operacional das organizações; iii) formação, educação e sensibilização públicas; 

iv) planeamento para o desenvolvimento turístico sustentável; v) facilitação da permuta 

de informação, competências e tecnologia relativas ao turismo sustentável entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento; vi) promoção da participação de todos os sectores 

da sociedade; vii) concepção de novos produtos turísticos, com base no 

desenvolvimento sustentável; viii) monitorização dos progressos alcançados no 

desenvolvimento turístico sustentável; ix) constituição de parcerias para o 

desenvolvimento turístico sustentável. 

Para que o sector privado integre o desenvolvimento sustentável nos vários 

níveis organizacionais das empresas, foram definidas as seguintes áreas primordiais de 

acção (WTTC/WTO/EC, 1996; Lima e Partidário, 2002): i) minimização, reutilização e 

reciclagem de resíduos; ii) conservação e gestão eficiente da energia; iii) gestão dos 

recursos hídricos; iv) gestão das águas residuais; v) substituição de produtos com 

substâncias perigosas por outros mais inócuos para o ambiente; vi) redução ou controle 

dos efeitos ambientais produzidos pelos transportes; vii) planeamento e gestão do uso 

                                                 
101

 Pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel and Tourism Council - WTTC), WTO e 

Earth Council, com o título original Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards Sustainable 

Development (World Travel and Tourism Council et al., 1996).   
102

 De facto, embora a sustentabilidade turística tenha surgido nos anos 80 do século passado em oposição 

ao turismo massificado do litoral (Clarke, 1997 in Viana, 2007), os contributos para o seu incremento 

devem assumi-la como um modelo de desenvolvimento, independentemente dos tipos de turismo em 

presença (OMT/PNUMA, 2006; Joaquim, 2003). 
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do solo; viii) envolvimento de funcionários, clientes e comunidades locais nas questões 

ambientais; ix) concepção de projectos sustentáveis, assegurando que as novas 

tecnologias e os produtos sejam desenvolvidos para serem menos poluentes, mais 

eficientes, cultural e socialmente apropriados e disponibilizados em todo o mundo; x) 

estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento turístico sustentável. 

Na continuação da Carta de Aalborg, a Segunda Conferência Europeia das 

Cidades e Vilas Sustentáveis
103

, após a análise dos progressos alcançados até então, 

centrou-se na execução dos princípios estabelecidos em Aalborg, através da aprovação 

do “Plano de Acção: da Carta à Acção”. Este, deu início ao processo de execução da 

sustentabilidade local, no âmbito da Agenda 21 Local, uma vez que os dois primeiros 

anos foram dirigidos para a promoção da Carta de Aalborg, incitando a adesão por parte 

das autoridades locais. 

Promovida pela OMT, realizou-se em Malé (Maldivas) a Ásia-Pacific Tourism 

Ministers Conference on Tourism and Environment
104

. As delegações dos 27 Estados e 

as organizações internacionais presentes produziram a Malé Declaration on 

Sustainable Tourism onde se comprometem com a adopção do DTS, considerando a 

conservação e uso sustentável dos recursos, o planeamento integrado do turismo, o 

envolvimento das comunidades locais, o apoio às economias locais, o marketing 

responsável, a cooperação entre sectores público e privado e as medidas de 

monitorização, entre outros preceitos (OMT, 2003b) (Anexo 15). 

A sustentabilidade do turismo foi, igualmente, contemplada na Declaração de 

Berlim
105

 que, entre outros princípios, estipulou que as actividades turísticas deverão 

ser sustentáveis ambiental, económica, social e culturalmente, considerando ser 

necessário que aquelas que contribuem para a conservação da natureza e da 

biodiversidade e que beneficiam as comunidades locais sejam promovidas por todos os 

intervenientes. Nesse sentido, reitera o princípio da avaliação de impacte ambiental das 

actividades turísticas e solicita a redução dos efeitos dos transportes inerentes ao 

Turismo, designadamente os realizados por estrada e por via aérea em áreas 

ecologicamente sensíveis. Refere o interesse de se incentivar o sector privado para 

                                                 
103

 Que decorreu em Lisboa, entre 6 e 8 de Outubro de 1996 (Conferência Europeia sobre Cidades 

Sustentáveis, 1996). 
104

 Em 16 de Fevereiro de 1997 e com o título “Turismo 2000 – construindo um futuro sustentável para a 

Ásia-Pacifico”.     
105

 Elaborada na Conferência Internacional sobre Biodiversidade e Turismo, realizada em Berlim 

(Alemanha), entre 6 e 8 de Março de 1997. Participaram nesta Conferência representações de 18 países e 

algumas organizações internacionais (OMT, PNUMA, UICN, CDB, Comissão Europeia, entre outras), 

(Marcano, 2010).  
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conceber e aplicar guias e códigos de conduta rumo ao turismo sustentável, concluindo 

que o desenvolvimento, o ambiente a o planeamento turístico devem ser processos 

integrados (Anexo 16). 

A Declaração de Calvià sobre Turismo e Desenvolvimento Sustentável no 

Mediterrâneo – um Apelo à Acção para Municípios, Regiões e Estados
106

 foi produzida 

na Conferência Internacional sobre Turismo e Desenvolvimento Sustentável no 

Mediterrâneo, cuja organização coube ao Environment Planning and Development 

(EURONET) e ao ICLEI. Perante a urgência em enfrentar os desequilíbrios ambientais 

e sociais da região mediterrânea, provocados pela deterioração do património natural e 

cultural intrínseca ao desenvolvimento turístico dos últimos 40 anos, estipulou-se nesta 

Declaração a necessidade de alterar os modelos de desenvolvimento, modificando os 

modos de pensar, de agir, de produzir e de consumir. Considerou-se pertinente 

renunciar ao crescimento ilimitado das áreas mais desenvolvidas, reabilitando o 

património natural e edificado, e promover iniciativas que desenvolvam de forma 

sustentável as áreas emergentes, evitando os erros já identificados e reconhecidos 

noutros destinos. Nesta Declaração, reconheceu-se a importância que a Agenda 21 

Local poderá desempenhar, no âmbito de uma responsabilidade partilhada entre todos 

os envolvidos nas actividades turísticas (Anexo 17). 

Cinco anos após a Cimeira da Terra, realizou-se a 19.ª Sessão Especial da 

Assembleia-Geral das Nações Unidas
107

, apelidada de Cimeira da Terra + 5, com o 

intuito de analisar e avaliar a execução da Agenda 21. Assim, foi aprovado o 

Programme for the Further Implementation of Agenda 21, constituído por uma 

declaração de compromisso – na qual é reafirmada a importância da Agenda 21 para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável, considerando-se, contudo, que face ao 

agravamento dos problemas inerentes ao desenvolvimento
108

, seria necessário acelerar a 

execução daquela Agenda –, por uma avaliação dos progressos obtidos desde a 

Conferência do Rio, por uma definição de prioridades de actuação e por um programa 

de trabalho da CDS para o período 1998-2002. 

                                                 
106

 Realizada em Calvià (Maiorca-Espanha), em 19 de Abril de 1997 (Acsud, 2009a).   
107

 Em Nova Iorque, entre 23 e 27 de Junho de 1997 (ONU, 1997). 
108

 Segundo Regina Scharf (1997), nos cinco anos posteriores à Cimeira da Terra os avanços relativos aos 

compromissos assumidos na Agenda 21 foram protagonizados pela participação da sociedade civil e pelas 

autoridades locais, enquanto os governos pouco fizeram.  
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Na UE, o Tratado de Amesterdão
109

 e o Conselho Europeu de Cardiff
110

 

reafirmaram o empenhamento nas decisões da Cimeira da Terra, em direcção ao 

desenvolvimento sustentável mundial. Neste sentido, foi considerado fundamental que 

os diferentes sectores adoptassem estratégias para integrarem o desenvolvimento 

sustentável nas respectivas políticas económicas, ambientais e sociais, e que as 

propostas de acção relevantes da Comissão Europeia deveriam ser acompanhadas de 

uma avaliação dos respectivos impactos ambientais (Conselho Europeu de Cardiff, 

1998; Conselho Europeu de Amesterdão, 1997).   

O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), criado em 1998 pela 

Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 112/98, de 30 de Julho, reconhece a 

importância das Áreas Protegidas
111

 para o desenvolvimento turístico, associado à 

procura de actividades de recreio e de lazer em contacto com o relevante património 

natural e cultural local, e assume a necessidade de conciliar a conservação do ambiente 

com as actividades turísticas, face às frágeis características destas áreas. Considera que 

o turismo desenvolvido nas Áreas Protegidas deve ser sustentável, fomentando a 

biodiversidade e o desenvolvimento local, quer em termos socioculturais, quer 

económicos, particularmente através da criação de emprego e da valorização dos 

produtos endógenos, com o objectivo de revitalizar as economias tradicionais, 

incrementando o pluri-rendimento e a pluriactividade (Conselho de Ministros, 1998). 

Atendendo à estratégia de implementação definida no PNTN, que contempla a 

integração e sustentabilidade da conservação da natureza, do desenvolvimento local, da 

qualificação da oferta turística e da diversificação da actividade turística, foram 

estipulados os seguintes princípios para o turismo nas Áreas Protegidas (Conselho de 

Ministros, 1998): “i) os projectos de actividade turística devem ser concebidos na 

óptica do desenvolvimento sustentável, garantindo que a utilização dos recursos não 

comprometa o seu usufruto pelas gerações futuras; ii) as actividades turísticas, em 

                                                 
109

 Adoptado no Conselho Europeu de Amesterdão (Países Baixos), que ocorreu em 16 e 17 de Junho de 

1997, tendo sido assinado em 2 de Outubro de 1997 e entrado em vigor em 1 de Maio de 1999.  
110

 Realizado em Cardiff (Reino Unido), entre 15 e 16 de Junho de 1998. 
111

 Definidas como “as áreas terrestres e as águas interiores e marítimas em que a fauna, a flora, a 

paisagem, os ecossistemas ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor ecológico 

ou paisagístico, importância científica, cultural e social, uma relevância especial que exija medidas 

específicas de conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais, a 

valorização do património natural e construído, regulamentando as intervenções artificiais susceptíveis 

de as degradar” (Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, 1993). Existem actualmente, de interesse 

nacional, as seguintes categorias de Áreas Protegidas: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, 

Monumento Natural e Paisagem Protegida. As mesmas designações, excepto a tipologia «parque 

nacional», podem ser utilizadas em áreas de interesse regional ou local, desde que sejam acompanhadas 

da indicação “regional” ou “local”, conforme o caso (Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, 1993 

e Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2008).    
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cada área protegida, devem respeitar os valores ambientais intrínsecos e reconhecer 

que algumas zonas, pela sua sensibilidade ecológica, são interditas ou condicionadas; 

iii) a localização das actividades e instalações turísticas deverá obedecer a critérios de 

ordenamento que evitem a pressão em áreas sensíveis, respeitando a capacidade de 

carga do meio natural e social; iv) a tipologia de empreendimentos e de actividades 

turísticas, para cada área protegida, deverá ser previamente definida, tendo em conta a 

capacidade de carga dos diferentes ecossistemas, garantindo o seu equilíbrio e 

perenidade; v) os projectos turísticos devem ser ambientalmente responsáveis, 

designadamente através da adopção de tecnologias não poluentes, poupança de 

energias e de recursos essenciais como a água, reciclagem e reutilização de matérias-

primas ou transformadas e formas de transporte alternativo e ou colectivo visando uma 

maior eficácia energética; vi) devem ser estabelecidos programas de monitorização 

relativamente à visitação nas áreas protegidas, de modo a ajustar eventuais disfunções 

e introduzir formas compatíveis de actividades turísticas; vii) os objectivos de 

conservação de cada área protegida devem ser claramente entendidos por todos os 

intervenientes, através do estabelecimento de parcerias entre a população local, a 

actividade turística e outras organizações interessadas; viii) os conceitos de turismo 

sustentável e de turismo de natureza devem ser desenvolvidos e incorporados nos 

programas educacionais e de formação dos profissionais de turismo; ix) a promoção do 

turismo na área protegida deverá obedecer a uma óptica de sensibilização dos 

visitantes para o respeito pelos valores que cada área encerra; x) os planos de 

ordenamento do território, no âmbito das áreas protegidas, devem contemplar a 

criação de sistemas de gestão e planeamento que garantam um desenvolvimento 

turístico sustentável”. 

Para a implementação do PNTN, considerou-se a produção posterior dos 

seguintes documentos: Plano de Promoção do PNTN, Guia do Turismo de Natureza, 

Plano de Formação Profissional e Código de Conduta para o Turismo de Natureza 

(Conselho de Ministros, 1998).  

A regulação do Turismo de Natureza foi objecto de alterações, por força dos 

Decretos-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro e n.º 56/2002, de 11 de Março. O Turismo de 

Natureza foi considerado um produto turístico constituído por estabelecimentos, 

actividades e serviços de alojamento e animação turística e ambiental em Áreas 

Protegidas, desenvolvendo-se segundo diferentes modalidades de hospedagem, de 

actividades e serviços complementares de animação ambiental, conforme se referirá 
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seguidamente, permitindo “ao visitante usufruir do património natural e cultural das 

nossas áreas protegidas, do contacto com a natureza, através da contemplação, dum 

simples passeio ou de actividades de desporto de natureza. (…) aquisição de produtos 

locais, gastronómicos ou artesanais, entre outros” (Burnay, 2006: 169-170). 

Por sua vez, a animação ambiental nas Áreas Protegidas, nas modalidades de 

animação, interpretação ambiental e desporto de natureza, e o processo de 

licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações de 

animação ambiental foi regulada pelos Decretos Regulamentares n.º 18/99
112

, de 27 de 

Agosto, e n.º 17/2003, de 10 de Outubro (Ministério do Ambiente, 1999 e Ministério 

das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 2003).  

No âmbito específico do desporto de natureza, o Decreto Regulamentar n.º 18/99 

referido anteriormente, no seu art.º 6 estipulou que cada Área Protegida deveria elaborar 

uma Carta de Desporto de Natureza e respectivo regulamento, com “as regras e 

orientações relativas a cada modalidade desportiva, incluindo, designadamente, os 

locais e as épocas do ano em que as mesmas podem ser praticadas, bem como a 

respectiva capacidade de carga” (Ministério do Ambiente, 1999). Até ao presente, 

apenas o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Portaria n.º 1465/2004, de 17 

de Dezembro) e o Parque Natural de Sintra-Cascais (Portaria n.º 53/2008, de 18 de 

Janeiro) viram aprovada a respectiva Carta de Desporto de Natureza.  

Relativamente ao regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos 

empreendimentos turísticos, o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, introduziu 

alterações significativas no âmbito do turismo de natureza. Considera as seguintes 

tipologias: estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, 

conjuntos turísticos (resorts), empreendimentos de turismo de habitação, 

empreendimentos de turismo no espaço rural, parques de campismo e de caravanismo, e 

empreendimentos de turismo da natureza, podendo, estes últimos, adoptar qualquer das 

tipologias anteriores, embora de acordo com determinados requisitos de instalação, 

classificação e funcionamento
113

 (Ministério da Economia e da Inovação, 2008b). 

                                                 
112

 Que considera, entre outros, os produtos tradicionais regionais, a gastronomia, as rotas temáticas, as 

expedições panorâmicas e fotográficas, os passeios a pé, de barco, a cavalo, de bicicleta e os passeios em 

veículos todo o terreno, como actividades e serviços de animação e os centros de interpretação e os 

percursos interpretativos, como actividades e serviços de interpretação, bem como o pedestrianismo, a 

orientação e a bicicleta todo o terreno, como actividades e serviços de desporto de natureza.      
113

 A Portaria n.º 261/2009, de 12 de Março, define os critérios e procedimentos para o Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) reconhecer os empreendimentos de turismo de 

natureza (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e 

Ministério da Economia e da Inovação, 2009a).  



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 102 

Em conformidade com a legislação mencionada anteriormente, relativa ao 

Turismo de Natureza, este desenvolver-se-á na Rede Nacional de Áreas Protegidas, que 

corresponde a 7,5% da superfície do País, deixando sem regulamentação, num vasto 

território, as práticas de actividades relacionadas com este produto turístico. Ora, é 

precisamente nestes territórios, que extravasam as Áreas Protegidas, que o Turismo de 

Natureza mais se desenvolve, especialmente as actividades de desporto de natureza – 

devido à maior oferta, relacionada com a regulamentação da actividade e respectiva 

imposição de licenças e taxas nas Áreas Protegidas, e aos interesses e motivações da 

procura – que acabam por não cumprir as mesmas condições e atributos das praticadas 

naquelas áreas. Esta situação não tem contribuído para a génese de um produto 

integrado e de qualidade, fomentador do desenvolvimento local. Antes pelo contrário, 

despreza as possibilidades de valorização do património natural e cultural, pelo que a 

expansão deste tipo de turismo também às áreas da Rede Natura 2000
114

 – perfazendo 

um total de 21,3% da superfície nacional – e a outras áreas seleccionadas pelos 

municípios, e inseridas nos respectivos planos directores municipais, em concordância 

com os objectivos do PNTN, seria uma oportunidade para promover o DTS (Burnay, 

2006).  

Neste sentido, o novo regime jurídico das Empresas de Animação Turística e dos 

Operadores Marítimo-Turísticos, consubstanciado pelo Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 

de Maio, estabelece as respectivas condições de acesso e de exercício da actividade
115

. 

                                                 
114

 Trata-se de uma rede ecológica do espaço comunitário consequência da aplicação das Directivas n.º 

79/409/CEE (Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats), tendo como propósito “(…) 

contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens no território europeu (…)” cujos Estados-membros tenham ratificado o Tratado. É 

composta por Zonas de Protecção Especial (ZPE), (Directiva Aves), “(…) que se destinam 

essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats (…)” e Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC), (Directiva Habitats), com o intuito de “(…) contribuir para assegurar a 

Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais (…) e dos habitats de espécies da flora e da 

fauna selvagens (…), considerados ameaçados no espaço da UE” (Instituto de Conservação da Natureza, 

2006: 6).  
115

 Este Decreto-Lei, no seu artigo 3.º, considera as seguintes actividades das empresas de animação 

turística: “a organização e a venda de actividades recreativas, desportivas ou culturais, em meio natural 

ou em instalações fixas destinadas ao efeito, de carácter lúdico e com interesse turístico para a região 

em que se desenvolvam (…) a organização de: a) campos de férias e similares; b) congressos, eventos e 

similares; c) visitas a museus, monumentos históricos e outros locais de relevante interesse turístico, sem 

prejuízo da legislação aplicável ao exercício da actividade de guia turístico; d) o aluguer de 

equipamentos de animação”. No Capítulo III, este diploma cria o Registo Nacional dos Agentes de 

Animação Turística. Através da Portaria 651/2009, de 12 de Junho, foi definido o Código de Conduta, 

que deverá ser adoptado pelas empresas de animação turística e pelos operadores marítimo-turísticos que 

exerçam actividades reconhecidas como turismo de natureza. Este Código é constituído pelas seguintes 

componentes: responsabilidade empresarial e boas práticas ambientais em todas as actividades de turismo 

de natureza. Uma das boas práticas ambientais contempladas é que “seja qual for a natureza da 

actividade, todas as deslocações que lhe são inerentes devem utilizar caminhos e veredas existentes” 

(Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e Ministério da 

Economia e da Inovação, 2009b) 
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Define as actividades de turismo de natureza como actividades de animação turística 

desenvolvidas em áreas classificadas ou outras com valores naturais, desde que sejam 

reconhecidas como tal pelo ICNB (Ministério da Economia e da Inovação, 2009b).  

A Conferência Internacional sobre Turismo Sustentável em Pequenos 

Estados Insulares em Desenvolvimento e Outras Ilhas
116

 e a Declaração das ONG 

do Mediterrâneo sobre Turismo Sustentável e Participação da Sociedade Civil
117

 

foram, também, duas oportunidades para analisar o DTS e estabelecer princípios 

norteadores com o objectivo de o tornar possível. Nesta conferência, foram analisados 

os progressos obtidos na implementação do Programa de Acção da Declaração de 

Barbados (1994) relativa aos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, de 

modo a disponibilizar orientações à CDS das Nações Unidas para a sua revisão (Anexo 

18). No referido congresso, foi analisado o desenvolvimento da actividade turística no 

Mediterrâneo e foram propostas, pelas ONG presentes, acções prioritárias para tornar 

aquela mais sustentável, nomeadamente o envolvimento das populações locais e das 

ONG no planeamento e gestão do turismo e a introdução de políticas e estratégias que 

permitam um novo modelo de desenvolvimento turístico (Anexo 19). 

 Em 1999, a OMT adoptou o Código Mundial de Ética do Turismo
118

. Este 

assumiu muitos dos documentos criados ao longo dos anos, mencionados anteriormente, 

e no sentido de “promover uma ordem turística mundial, equitativa, responsável e 

sustentável, em benefício partilhado de todos os sectores da sociedade, num contexto de 

uma economia internacional aberta e liberalizada”, estabeleceu um conjunto de 

princípios fundamentais – como se de um código deontológico se tratasse –, através dos 

quais todos os intervenientes no desenvolvimento turístico (autoridades, empresas, 

população e turistas) deveriam orientar a sua conduta. Entre esses princípios está a 

necessidade de respeitar as culturas locais e a legislação, usos e costumes vigentes nas 

regiões e países de acolhimento. O Código considera o Turismo como factor de 

desenvolvimento sustentável, imputando aos respectivos actores “(…) o dever de 

salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, na perspectiva de um crescimento 

económico são, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer equitativamente as 

necessidades e as aspirações das gerações presentes e futuras”. Neste âmbito, o 

                                                 
116

 Realizada em Lanzarote, entre 25 e 28 de Outubro de 1998, após convocação da OMT e do PNUMA 

(Cabildo de Lanzarote, 2009).  
117

 Elaborada no Congresso Internacional: Turismo Sustentável no Mediterrâneo - A Participação da 

Sociedade Civil, organizado pelo MED Forum e efectuado em Sant Feliu de Guíxols (Girona-Espanha), 

entre 22 e 24 de Outubro de 1998 (MED Forum, 2009). 
118

 Na 13.ª Assembleia-Geral, realizada entre 27 de Setembro e 1 de Outubro de 1999, em Santiago 

(Chile), (OMT, 1999).  
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turismo é visto como uma actividade benéfica para os países e para as comunidades de 

acolhimento. As políticas turísticas devem contribuir para melhorar o nível de vida dos 

residentes e os agentes devem proporcionar o envolvimento das populações locais na 

discussão do desenvolvimento turístico, de modo a repartir equitativamente os 

benefícios económicos, sociais e culturais originados pelo Turismo. O Código 

reconhece, igualmente, que o Turismo de Natureza e o Ecoturismo são produtos 

enriquecedores e valorizadores, desde que respeitem o património natural e as 

populações locais e se ajustem à capacidade de acolhimento dos destinos (Anexo 20). 

 No âmbito do Turismo Cultural, o Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios (ICOMOS)
119

 adoptou a Carta Internacional sobre Turismo Cultural: Gestão 

do Turismo nos Sítios com Significado Patrimonial
120

. Nos seus princípios, esta Carta 

identifica a importância do intercâmbio cultural, proporcionado pelo turismo, na criação 

de oportunidades para as comunidades anfitriãs e a conveniência do planeamento 

turístico, que garanta aos visitantes experiências satisfatórias, agradáveis e 

compensadoras (Anexo 21). 

 A viragem do século foi pródiga na realização de eventos relativos à temática da 

sustentabilidade que se tem vindo a abordar. De facto, no seguimento das conferências 

anteriores sobre a sustentabilidade das cidades, já mencionadas, realizou-se a 3.ª 

Conferência Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis, com o propósito de analisar 

os avanços obtidos neste âmbito pelas cidades e vilas europeias. Como resultado deste 

encontro de presidentes de municípios da Europa e regiões vizinhas, foi elaborada a 

Declaração de Hanôver
121

 que assume a importância da assinatura da Carta de Aalborg 

e do cumprimento do Plano de Acção de Lisboa (Anexo 22). Segundo Castellano 

Álvarez (2001), esta Declaração teve em consideração os principais problemas do 

momento, nomeadamente o alargamento da UE a Leste e a necessidade de colaboração 

com os países não europeus da bacia do mediterrâneo de modo a diminuir as tensões 

migratórias, tendo assumido um espírito crítico e reivindicativo para com a comunidade 

internacional, as instituições europeias, os governos nacionais e os responsáveis locais, 

entre outros grupos de interesse, no sentido de se empenharem na promoção do 

desenvolvimento sustentável das cidades e vilas, não só da Europa, mas também doutras 

regiões.  

                                                 
119

 International Council on Monuments and Sites 
120

 Na 12.ª Assembleia-Geral realizada na Cidade do México (México), entre 17 e 23 de Outubro de 1999 

(ICOMOS, 1999). 
121

 Na Conferência realizada em Hanôver (Alemanha), entre 9 e 12 de Fevereiro de 2000 (Conferência 

Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis, 2000). 
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No âmbito da presidência portuguesa, o Conselho Europeu aprovou a designada 

Estratégia de Lisboa
122

, que preconizou como objectivo estratégico da UE para a 

primeira década deste século “tornar-se na economia baseada no conhecimento mais 

dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico 

sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social”. Foram 

consideradas 24 linhas orientadoras, com o intuito, entre outros, de preservar a 

estabilidade económica tendo em vista o crescimento sustentável, de expandir os 

mercados para fora da Europa no âmbito da globalização, de promover a utilização das 

TIC, de fomentar o uso sustentável dos recursos pela articulação da protecção ambiental 

com o crescimento económico e de impulsionar o pleno emprego e o reforço da coesão 

social e regional (Conselho Europeu de Lisboa, 2000).  

Embora já prevista no Relatório Brundtland (1987), a Carta da Terra (The 

Earth Charter Initiative, 2000) não foi conseguida na Cimeira do Rio de Janeiro (1992); 

só em 2000 foi possível alcançar os consensos necessários para a sua aprovação. De 

facto, a Declaração do Rio foi o consenso viável de então, mas em 1994, por iniciativa 

das Nações Unidas, embora transitasse posteriormente para a sociedade civil, deu-se 

início ao processo de consultas para produzir esta Carta, que só ficou concluída em 

Março de 2000, em Paris, após inúmeras contribuições de diversas organizações e 

individualidades, tendo sido assinada formalmente em 29 de Junho de 2000, no Palácio 

da Paz, em Haia (Países Baixos). 

Perante o desafio de cuidar da Terra, através de uma aliança global, ou permitir a 

sua destruição, a Carta da Terra, através dos seus quatro princípios: i) respeitar e cuidar 

da comunidade da vida; ii) integridade ecológica; iii) justiça social e económica; e iv) 

democracia, não-violência e paz, assume a necessidade de “mudanças fundamentais dos 

nossos valores, instituições e modos de vida”. Faz um apelo à acção, no sentido de uma 

“transição para formas sustentáveis de vida e do desenvolvimento humano 

sustentável”, reconhecendo que os propósitos de protecção ecológica, erradicação da 

pobreza, desenvolvimento económico equitativo, respeito pelos direitos humanos, 

democracia e paz são interdependentes e indivisíveis (Carta da Terra, 2000; Anexo 23). 

Na sequência da Conferência de Lanzarote (1998), realizou-se na Ilha de Capri 

(Itália) o Seminário Internacional sobre Turismo Sustentável e Competitividade 

nas Ilhas do Mediterrâneo
123

, (Anexo 24), organizado pela OMT e pelo PNUMA, no 

                                                 
122

 Na reunião que ocorreu em Lisboa, entre 23 e 24 de Março de 2000.  
123

 Entre 17 e 20 de Maio de 2000 (WTO, 2002). 
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qual se conclui, entre outros assuntos, que a sustentabilidade do turismo nas ilhas do 

Mediterrâneo exige liderança institucional, articulação com o sector privado, 

envolvimento social e suporte técnico qualificado; que para aumentar a competitividade 

entre as ilhas da região é fundamental que as estratégias turísticas incidam nos recursos, 

nas particularidades e nas potencialidades de cada ilha, integrando uma variedade de 

atracções e serviços turísticos (OMT, 2002b). 

Como Resultado do Primeiro Fórum Mundial Ministerial do Ambiente, 

patrocinado pelo PNUMA e realizado em Malmö (Suécia), os mais de 100 ministros do 

Ambiente presentes, procuraram definir a agenda mundial para o ambiente e 

desenvolvimento sustentável do século XXI, tendo produzido a Declaração de 

Malmö
124

 (Anexo 25). 

Partindo da constatação que o ambiente continua a deteriorar-se, pesem embora 

os esforços em contrário desenvolvidos pela comunidade internacional, desde a 

conferência de Estocolmo, foram estipulados neste documento um conjunto de 

recomendações face ao Ambiente e ao desenvolvimento sustentável, designadamente a 

integração dos problemas ambientais no centro do processo de tomada de decisões, o 

compromisso de responsabilização ambiental por parte do sector privado e o 

fortalecimento da participação da sociedade civil nas decisões ambientais. Conclui, de 

modo muito optimista, que uma nova consciência está a emergir, alicerçada nas TIC, no 

surgimento de uma geração jovem com valores, no envolvimento das mulheres na 

sociedade, o que permitirá integrar as questões ambientais nas políticas económicas, 

reduzindo a pobreza em 2015 sem afectar o ambiente, objectivo que viria ser definido 

na Cimeira do Milénio
125

. 

Nesta Cimeira, organizada pelas Nações Unidas, foi aprovada a Declaração do 

Milénio (ONU, 2000) na qual os Chefes de Estado e de Governo assumiram a 

“responsabilidade colectiva de respeitar e defender os princípios da dignidade 

humana, da igualdade e da equidade, a nível global”. Neste sentido foram 

estabelecidas metas concretas (“millenium development goals”) com o intuito de 

contrariar a tendência para a deterioração ambiental, de acordo com os princípios do 

desenvolvimento sustentável enunciados na Agenda 21, através da alteração dos 

padrões insustentáveis de produção e consumo (Declaração do Milénio, 2000; Anexo 

26). 

                                                 
124

 No Fórum realizado entre 29 e 31 de Maio de 2000 (PNUMA, 2000). 
125

 Ocorrida em Nova Iorque, entre 6 e 8 de Setembro de 2000. 
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No seguimento das conferências de Lanzarote (1998) e de Capri (2000), 

referidas anteriormente, decorreu em Sanya (Ilha de Hainan – China) a Conferência 

Internacional sobre Turismo Sustentável nas Ilhas da Região Ásia-Pacífico, organizada 

pela OMT e pelo PNUMA, que teve como objectivo aclarar as actuações dos governos e 

do sector privado no sentido de promoverem o DTS, maximizando, por um lado, os 

benefícios sociais e económicos e, por outro, reduzindo os efeitos nocivos ao ambiente. 

Deste encontro resultou a Declaração de Hainan
126

 que, entre outros aspectos, 

salientou a necessidade de se integrar o planeamento turístico nos demais planos de 

desenvolvimento e de gestão de recursos e de se estabelecerem parcerias efectivas entre 

os diversos stakeholders, cabendo aos governos a liderança institucional e a 

regulamentação do Turismo (Anexo 27). 

No Conselho Europeu de Gotemburgo
127

 (Suécia), foi aprovada a Estratégia 

para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)
128

, acrescentando a dimensão ambiental 

ao compromisso político de renovação económica e social, assumido no Conselho 

Europeu de Lisboa. Esta estratégia estipulou os seguintes desafios: i) combater as 

alterações climáticas; ii) promover os transportes sustentáveis; iii) limitar as ameaças à 

saúde pública; iv) gerir responsavelmente os recursos naturais; v) produzir e consumir 

de modo mais sustentável; vi) enfrentar as consequências do envelhecimento 

demográfico e promover a integração dos migrantes; e vii) fortalecer a luta contra a 

pobreza e fomentar a inclusão social (Conselho Europeu de Gotemburgo, 2001).  

Com o propósito de trocar visões e experiências estabelecidas no âmbito do 

DTS, sobretudo nas áreas litorais densamente povoadas do mediterrâneo onde a 

massificação do turismo é evidente, realizou-se em Rimini (Itália), a 1.ª Conferência 

Internacional para o Turismo Sustentável, cujos resultados foram reflectidos na Carta 

de Rimini
129

 (Sigeambiente, 2010). Este documento alerta os países da bacia do 

                                                 
126

 A conferência decorreu entre 6 e 8 de Dezembro de 2000 (WTO, 2000).  
127

 Realizado em 15 e 16 de Junho de 2001.  
128

 Que teve como suporte, entre outros documentos, a comunicação da Comissão Europeia 

“Desenvolvimento sustentável na Europa para um mundo melhor: Estratégia da UE em favor do 

desenvolvimento sustentável” e o relatório do Conselho da União Europeia (Mercado Interno, 

Consumidores, Turismo) “Estratégia para a integração da protecção do ambiente e do 

desenvolvimento sustentável na política relativa ao mercado interno”.  
129

 A conferência realizou-se entre 28 e 30 de Junho de 2001. Nesta conferência, como evento colateral, 

foi criada a Rede de Cidades para o Turismo Sustentável, coordenada pelo International Council for 

Local Environmental Initiatives (ICLEI) e aberta a todos os governos locais da UE e do Mediterrâneo, 

nos quais o turismo massificado é o principal elemento da economia. A Rede tem os seguintes propósitos: 

obter financiamentos para desenvolver e implementar conjuntamente políticas e projectos de DTS; enviar 

mensagens políticas à UE e a outras organizações internacionais relevantes para o sector turístico; 

desenvolver estratégias conjuntas de promoção e divulgação para aumentar a sensibilização das 

autoridades locais e para difundir as realizações da Rede; intercambiar informação e experiências; 
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mediterrâneo e as áreas de “maturidade do turismo” para a necessidade de, por um lado, 

repensarem os modelos e estratégias de desenvolvimento territorial e turístico e, por 

outro, de inovarem o produto turístico, afirmando a sua identidade e diversidade cultural 

e valorizando os recursos locais. Nesse sentido, recomenda entre outras acções, que a 

participação dos stakeholders seja implementada na fase inicial do processo de tomada 

de decisão; que sejam implementadas parcerias entre os diferentes grupos de interesse; 

que a eficaz gestão ambiental e social dos destinos turísticos seja assegurada; e que as 

autoridades locais reforcem as suas capacidades para desempenhar proficuamente a sua 

acção política no âmbito do planeamento, gestão e controlo do sector (Anexo 28). 

A Comissão Europeia, prosseguindo o objectivo do DTS, produziu a 

comunicação “Uma abordagem cooperativa para o futuro do turismo europeu”
130

, 

na qual incitava ao desenvolvimento sustentável do turismo na Europa, através da 

definição e implementação de uma Agenda 21, processo que contará com a instituição 

de fóruns anuais de turismo, no sentido de colaborar com os agentes do sector nesta 

temática. Propôs, também, que estes, no âmbito da sociedade da informação, 

promovessem a utilização de instrumentos e serviços alicerçados nas TIC (Pérez de las 

Heras, 2004: 40 e Comissão Europeia, 2001a).  

O governo português adoptou em 2001 a Estratégia Nacional de Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB). A sua elaboração resultou dos 

compromissos assumidos no âmbito da CDB, da imposição legal determinada pela Lei 

de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril; Assembleia da República, 1987) e 

da articulação com as políticas europeias. Trata-se de um documento importante para o 

desenvolvimento sustentável, pois assume os seguintes objectivos: i) conservar a 

natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos geológicos, geomorfológicos 

e palentológicos relevantes; ii) promover o uso sustentável dos recursos biológicos; iii) 

contribuir para alcançar os objectivos perseguidos pela cooperação internacional na 

temática da conservação da natureza, designadamente na conservação da 

biodiversidade, na utilização sustentável dos seus componentes e na repartição justa e 

equitativa dos benefícios procedentes da utilização dos seus recursos. Para atingir estes 

                                                                                                                                               
desenvolver projectos de formação para os funcionários das autoridades locais; e apresentação de 

estratégias comuns de sustentabilidade aos novos mercados potenciais (EUA, Japão, …).      
130

 Em 13 de Novembro de 2001, com o título em inglês “Working together for the future of European 

tourism”. Comunicação apresentada ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 

Social e ao Comité das Regiões.  
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objectivos foram estabelecidas 10 opções estratégicas
131

 e respectivas directivas de 

acção (RCM n.º 152/2001, de 20 de Setembro). 

A Comissão Europeia publicou, também em 2001, o estudo “Turismo 

sustentável e Rede Natura 2000: orientações, iniciativas e boas práticas na 

Europa”
132

, como resultado de um seminário europeu realizado em Lisboa
133

, que 

fornece directrizes para o DTS na Rede Natura e, por extensão, nas Áreas Protegidas 

(Comissão Europeia, 2001b).  

O Conselho Europeu de Barcelona
134

 analisou, entre outras temáticas, o 

desenvolvimento sustentável, a partir da comunicação da Comissão “Para uma 

parceria global no domínio do desenvolvimento sustentável” – na qual se reconhece 

que a UE está bem posicionada para liderar a prossecução do desenvolvimento 

sustentável a nível global, sendo necessário assegurar que a globalização contribuirá 

para este desenvolvimento, que a gestão dos recursos naturais e ambientais será 

sustentável e que as políticas da União sejam coerentes e resultem de boas práticas de 

governação – e nas conclusões do Conselho de Ambiente, de 4 de Março de 2002, com 

vista a preparar a posição global da UE para a Cimeira de Joanesburgo que teve início 

poucos meses depois e que abordaremos em seguida (Conselho Europeu de Barcelona, 

2002; Comissão Europeia, 2002a). Este posicionamento da UE, assente na difusão das 

suas políticas de desenvolvimento sustentável, como exemplo de boas práticas a seguir 

por outros países e regiões, foi aprovado no Conselho Europeu de Sevilha, realizado 

em 21 e 22 de Junho de 2002 (Conselho Europeu de Sevilha, 2002).  

                                                 
131

 “1) promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 

monitorização de espécies, habitats e ecossistemas; 2) constituir a Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas; 3) promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu 

património natural, cultural e social; 4) assegurar a conservação e a valorização do património natural 

dos sítios e das zonas de protecção especial integrados no processo da Rede Natura 2000; 5) desenvolver 

em todo o território nacional acções específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem 

como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património 

geológico, geomorfológico e paleontológico; 6) promover a integração da política de conservação da 

natureza e do princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do 

território e nas diferentes políticas sectoriais; 7) aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a 

administração central, regional e local; 8) promover a educação e a formação em matéria de 

conservação da natureza e da biodiversidade; 9) assegurar a informação, sensibilização e participação 

do público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil; e 10) intensificar a cooperação 

internacional” (RCM n.º 152/2001, de 20 de Setembro). 
132

 Com o título em inglês “Sustainable tourism and Natura 2000: guidelines, initiatives and good 

practices in Europe”. 
133

 Entre 9 e 11 de Dezembro de 1999 e organizado pela Société d'Eco-Aménagement – SECA (França) 

em associação com ECOTRANS (Alemanha), The Tourism Company (Reino Unido) e Fédération des 

Parcs naturels régionaux de France (França). 
134

 Realizado nesta cidade espanhola em 15 e 16 de Março de 2002.  



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 110 

Depois de 18 reuniões preparatórias ocorridas em 2001 e 2002, realizou-se na 

cidade de Quebeque (Canadá), sob os auspícios do PNUMA e da OMT, a Cimeira 

Mundial de Ecoturismo, no âmbito do Ano Internacional do Ecoturismo. Como 

resultado deste encontro mundial, no qual participaram representantes de governos 

nacionais e locais, empresários, ONG, universidades, organizações intergovernamentais 

e comunidades indígenas e locais, foi elaborada a Declaração do Quebeque
135

 sobre 

Ecoturismo, com o intuito de produzir recomendações para o desenvolvimento de 

actividades de ecoturismo no contexto do DTS. Assumiram-se, assim, como contributos 

do ecoturismo para a sustentabilidade turística, entre outros, os seguintes: i) melhoria 

dos benefícios económicos e sociais para as comunidades locais; ii) conservação dos 

recursos naturais e culturais; iii) atitudes éticas e respeitosas para com o ambiente; iv) 

conservação da integridade cultural das comunidades anfitriãs; e v) planeamento 

participativo envolvendo os stakeholders (Anexo 29). 

Na Cimeira Ibero-americana e do Caribe de Autoridades de Turismo e de 

Ambiente, foi produzida a Declaração de Galápagos
136

, com o objectivo de conjugar 

esforços para promover o desenvolvimento turístico da região, mas de modo 

sustentável, contribuindo para o bem-estar das comunidades locais e para a conservação 

do ambiente natural e da diversidade cultural (Anexo 30). 

Trinta anos depois da Cimeira de Estocolmo, as Nações Unidas convocaram 

para Joanesburgo (África do Sul), a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável que deu origem à Declaração de Joanesburgo
137

 e respectivo Plano de 

Acção. Em sintonia com os princípios das Declarações do Rio e do Milénio, a 

Declaração de Joanesburgo elegeu como requisitos essenciais para um desenvolvimento 

sustentável a resolução dos seguintes grandes problemas: erradicação da pobreza; 

alteração dos padrões insustentáveis de produção e consumo; e a protecção e gestão dos 

recursos naturais. Alertou para a ameaça à prosperidade, segurança e estabilidade 

mundiais, que deriva do fosso que separa os ricos os pobres e os PD e os PED e 

reconheceu a contínua degradação ambiental mundial. Apesar dos resultados terem 

ficado aquém das expectativas, atendendo a análise realizada por Schmidt (2007:105) – 

esta autora considera que “no final saiu uma insípida Declaração sobre 

Desenvolvimento Sustentável e uma fraca cartilha de intenções designada Plano de 

                                                 
135

 A Cimeira decorreu entre 19 e 22 de Maio de 2002 (OMT, 2002d).  
136

 Esta Cimeira realizou-se em Puerto Ayora (Ilhas Galápagos – Equador), em 30 e 31 de Maio de 2002 

(PNUMA, 2002).  
137

 Cidade Sul-africana que acolheu esta Cimeira, entre 26 de Agosto e 4 de Setembro de 2002 (ONU, 

2002).  
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Acção” –, de acordo com Careto e Lima (2006) a governança saiu reforçada desta 

Cimeira, pois assumiu-se a sua importância para assegurar a conjugação dos interesses 

dos cidadãos, por via de mecanismos, procedimentos e instituições disponíveis, que 

possibilitarão o envolvimento, a transparência e a responsabilização, visando garantir a 

justiça e a equidade social.  

A OMT apresentou na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável a 

iniciativa designada “Turismo e Alívio da Pobreza” (“Tourism and Poverty 

Alleviation”) e a Declaração do Quebeque sobre Ecoturismo, tendo visto reconhecida a 

importância do turismo para o desenvolvimento sustentável, patente nos pontos 20, 44, 

58, 70 e, sobretudo, 43 do Plano de Acção. Embora os resultados obtidos em 

Joanesburgo tenham sido pouco ambiciosos, segundo Mota et al., (2004), foi, no 

entanto, recomendado aos Estados que formulassem e implementassem, na década de 

2005-2015, estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável e que se 

empenhassem na promoção da participação pública nas políticas e no estabelecimento 

de novas formas de parceria, estimuladoras do envolvimento da sociedade civil e da 

classe empresarial.  

O 6.º Programa de Acção Comunitário em Matéria de Ambiente
138

, tem 

como propósito servir de referencial europeu na temática do Ambiente até 2012, tendo 

elegido como prioritários os seguintes domínios: alterações climáticas, natureza e 

biodiversidade; ambiente; saúde e qualidade de vida; e recursos naturais e resíduos. 

Nesse sentido, o Programa deverá promover a integração das preocupações ambientais 

nas diversas políticas comunitárias, tornando-se num instrumento-chave para a UE 

alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Se na Proposta de Decisão da Comissão Europeia sobre o Programa referido 

anteriormente, intitulada “Ambiente 2010: O Nosso Futuro, A Nossa Escolha”
139

, não 

foi contemplado um capítulo dedicado ao turismo, atendendo à importância deste para a 

temática ambiental, embora tenham sido efectuadas sete referências
140

 em 89 páginas, 

lamentavelmente, em nosso entendimento, a única referência a este sector presente na 

Decisão n.º 1600/2002/CE, referida anteriormente, foi “promover a integração da 

                                                 
138

 Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia de 22 de Julho de 

2002, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º 242 de 10 de Setembro de 2002.  
139

 Elaborada em 24 de Janeiro de 2001 com o título em inglês “Environment 2010: Our future, Our 

choice”.  
140

 Como por exemplo a acção “Promoção e desenvolvimento de redes de destinos turísticos, por forma a 

encorajar a constituição de parcerias activas empenhadas num turismo sustentável”, no âmbito da 

tomada de decisões nos processos de ordenamento e gestão do território (p.24). 
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conservação e recuperação dos valores paisagísticos noutras políticas, nomeadamente 

o turismo, atendendo aos instrumentos internacionais pertinentes” (Comissão 

Europeia, 2001c: L/242/9).  

Na sequência da comunicação “Uma abordagem cooperativa para o futuro do 

turismo europeu” apresentada pela Comissão Europeia, referida anteriormente, realizou-

se o 1.º Fórum Europeu do Turismo, cujo “Documento de Referência”, intitulado 

“Agenda 21 – Sustentabilidade no sector turístico europeu”
141

, na sua avaliação final 

assume que não existem acções expressivas para adequar a actividade turística europeia 

aos requisitos do desenvolvimento sustentável, concretamente no que respeita ao 

transporte de turistas e aos efeitos não sustentáveis, em termos económicos, sociais e 

ambientais, de um turismo caracterizado pela sua elevada sazonalidade (Comissão 

Europeia, 2002b). No “Documento de Discussão”, com o mesmo título, considera-se 

que o desafio principal do sector é “saber como gerir o crescimento estimado para que 

o seu desenvolvimento qualitativo seja economicamente vantajoso e não afecte os seus 

valores ambientais e socioculturais” (Comissão Europeia, 2002c: 3).  

Assim, reconhece-se na primeira parte deste documento a necessidade de ter em 

conta que (Pérez de las Heras, 2004: 43): “i) o comportamento sustentável dos turistas é 

indispensável para o turismo sustentável; ii) é necessário criar um desenvolvimento 

sustentável de destinos, conservando a diversidade, garantindo a qualidade e tendo em 

conta o bem-estar da população, enquanto se conservam os ecossistemas e se fomenta a 

mobilidade sustentável; iii) uma gestão da cadeia de fornecimento em que as empresas 

sejam competitivas, baseiem os seus produtos e serviços na qualidade, e fomentem um 

sistema de mercado que desvincule os benefícios económicos do custo ambiental e 

social, a responsabilidade social das empresas, o emprego e as oportunidades de 

aprendizagem, os sistemas de certificação, etc.; iv) uma boa governância pública e 

privada em relação com o desenvolvimento dos enclaves e a cadeia da oferta turística”. 

 Na segunda parte, são referidos os significados que a aplicação da Agenda 21 

poderá ter para cada um dos agentes públicos e privados: “ao cidadão pede-se-lhe 

sensibilização; aos destinos turísticos e às autoridades públicas: gestão da qualidade e 

capacidade de acolhimento, associativismo em prol da governância, integração 

coerente de políticas, responsabilidade, fomento de políticas sobre produtos 

sustentáveis, conhecimento e aprendizagem sobre sustentabilidade; ao sector 

                                                 
141

 Apresentado no Fórum em Bruxelas (Bélgica), no dia 10 de Dezembro de 2002 com o título em inglês 

“Agenda 21 – Sustainability in the European tourism sector”.  
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empresarial: desenvolvimento de produtos sustentáveis, internalização dos custos, 

formação de pessoal, compromissos em forma de códigos de conduta, dar participação 

às comunidades locais, uso das novas tecnologias, etc.; a outros membros da sociedade 

civil: indica-se a importância de estes agentes sociais como ONG, sindicatos, etc., 

destacando que devem apoiar a sustentabilidade no turismo” (Pérez de las Heras, 2004: 

44). 

O relatório “O Ambiente na Europa: Terceira Avaliação”
142

, consagra ao 

turismo o capítulo 2.7, no qual critica a ausência de integração da temática ambiental 

nas estratégias do sector. Pérez de las Heras (2004), menciona as seguintes conclusões 

deste relatório: i) observa-se um crescimento contínuo da actividade turística na Europa, 

que embora possa ser interessante, pode levar a um agravamento da problemática 

ambiental e social; ii) os turistas procuram cada vez mais um turismo de qualidade, 

especialmente em lugares naturais e culturais: natureza, beleza e tranquilidade são os 

critérios mais importantes no momento de eleger um destino, antes mesmo do preço, 

pelo que é necessário integrar os sistemas de gestão de qualidade nos destinos turísticos; 

iii) o turismo é o responsável por metade do gasto energético em transportes na UE, 

pelo que o aumento de turistas repercutir-se-á num incremento dos custos energéticos; 

iv) os turistas europeus estão a alterar os seus padrões de férias: viajam mais 

frequentemente, por menos dias e para mais longe; v) o principal impacto do turismo na 

Europa é dado pela sazonalidade que proporciona a concentração de muitas pessoas ao 

mesmo tempo e no mesmo lugar. Isto provoca um gasto energético considerável, assim 

como um elevado custo em água, entre outros problemas; vi) as segundas residências 

têm crescido consideravelmente nos últimos anos, provocando importantes perdas de 

solo; vii) a operacionalização da Agenda 21 Local está a favorecer a implementação de 

políticas turísticas de qualidade em muitos municípios europeus; vii) é necessário 

mitigar os impactos ambientais do turismo pelo que os planos de gestão regionais 

alicerçados em estudos ambientais devem ser implementados. 

No seguimento dos relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC)
143

, a OMT convocou a 1.ª Conferência Internacional sobre Alterações 

                                                 
142

 Foi elaborado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) e apresentado na conferência ministerial de 

Kiev (Ucrânia), em 2003, com o título em inglês “Europe’s Environment: The Third Assessment” 

(AEA, 2003). A primeira e segunda avaliação da situação ambiental na região pan-europeia foram 

apresentadas nas conferências ministeriais de Sófia (Bulgária), em 1995, e Aarhus (Dinamarca), em 1998, 

respectivamente.  
143

 Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, criado pela Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) e pelo PNUMA, em 1988, com o propósito de analisar a informação relativa às 

alterações climáticas provocadas pelas actividades humanas, de modo a prever as suas consequências e a 
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Climáticas. Desta resultou a denominada Declaração de Djerba sobre Turismo e 

Alterações Climáticas
144

, que insta as empresas do sector e os governos a tomarem 

medidas de mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Solicita às instituições 

académicas, às ONG, aos meios de comunicação social e às associações de 

consumidores que se empenhem na sensibilização destes para modificarem os hábitos 

de consumo, optando por formas de turismo menos nocivas ao ambiente (Anexo 31). 

Outra temática relevante para o DTS é a certificação de sustentabilidade das 

actividades turísticas. Na Conferência Regional das Américas sobre Certificação de 

Sustentabilidade das Actividades Turísticas
145

 foram estabelecidas recomendações 

(GEA, 2010) para orientar os stakeholders do sector na implementação de sistemas de 

certificação ou no seu aperfeiçoamento, considerando a importância destes para se 

alcançarem melhores níveis de sustentabilidade (Anexo 32).  

No âmbito do turismo comunitário foi aprovada a Declaração de São José 

sobre Turismo Rural e Comunitário
146

. Este documento (Anexo 33) ratificou as 

recomendações da Declaração de Otavalo sobre Turismo Comunitário Sustentável, 

Competitivo e com Identidade Cultural (Equador, entre 12 e 14 de Setembro de 2001; 

RedTours, 2009) e arroga um desenvolvimento turístico escorado nos seguintes valores 

e princípios: solidariedade; cooperação; respeito pela vida; conservação e 

aproveitamento sustentável dos ecossistemas e da diversidade biológica; justa 

distribuição dos benefícios; promoção da autogestão; fomento da interculturalidade; 

actividade complementar da economia comunitária e familiar; utilização de códigos 

éticos; e garantia do direito de propriedade e controlo das terras e territórios pelos 

anfitriões.  

A Comissão Europeia apresentou ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, a comunicação 

“Orientações de base para a sustentabilidade do turismo europeu”
147

, na qual, 

partindo da análise da situação em que se encontrava o DTS, expõe as opções políticas 

                                                                                                                                               
recomendar acções que as mitiguem. Foram elaborados até à data 4 relatórios de avaliação (1990, 1995, 

2001 e 2007). 
144

 Uma vez que a Conferência se realizou nesta cidade Tunisina, entre 9 e 11 de Abril de 2003 (OMT, 

2003d).  
145

 Organizada pela OMT conjuntamente com Rainforest Alliance, The International Ecotourism Society 

(TIES) e Instituto de Hospitalidade (Brasil), em Sauípe (Bahía – Brasil), nos dias 29 e 30 de Setembro de 

2003.    
146

 Pelos representantes dos povos indígenas e comunidades rurais da América Latina, reunidos em San 

José (Costa Rica), no dia 28 de Outubro de 2003 (Acsud, 2009b).  
147

 Em 21 de Novembro de 2003, com o título em inglês “Basic orientations for the sustainability of 

European tourism”.  
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para implementar a sustentabilidade do turismo. Perante a necessidade de alterar os 

padrões de turismo insustentável, enfrentando os desafios da sustentabilidade do 

turismo europeu, a Comissão assumiu “que seria conveniente pôr de parte quer uma 

abordagem abrangente sob a forma de uma verdadeira política comunitária, quer uma 

renúncia total das actividades comunitárias neste contexto (…). Pelo contrário, deve 

reforçar-se o quadro de acção existente e utilizá-lo da melhor forma possível” (p. 11). 

Neste documento são, também, descritas, por um lado, as acções a desenvolver pela UE, 

nomeadamente a intensificação da contribuição das políticas comunitárias para a 

sustentabilidade do turismo europeu, o incentivo à cooperação entre os stakeholders e 

“a promoção de padrões de consumo e produção turísticos sustentáveis, assim como 

uma melhor transferência de abordagens, iniciativas, instrumentos e boas práticas para 

os agentes no terreno” (p. 17), e por outro, tarefas que os distintos intervenientes 

(cidadãos e turistas europeus, empresas privadas, parceiros sociais, destinos turísticos 

europeus, autoridades públicas, organizações internacionais, governos nacionais e 

grupos da sociedade civil) devem implementar. Com o objectivo de reforçar o DTS na 

Europa, nas componentes económica, social e ambiental, a Comissão alertou para a 

necessidade de garantir a coerência das diversas políticas e medidas comunitárias que 

interferem na sustentabilidade turística e na competitividade do sector, e manifestou a 

intenção de criar um Grupo de Sustentabilidade do Turismo (GST, constituído em 

2004), no sentido de elaborar uma Agenda 21 europeia até 2007 (Comissão Europeia, 

2003b).  

No seguimento da comunicação anterior, a Comissão Europeia apresentou ao 

Conselho e ao Parlamento Europeu uma outra intitulada “Construir o nosso futuro em 

comum”
148

. Esta comunicação surge da constatação que, apesar dos esforços, o projecto 

europeu, incluindo a sustentabilidade como elemento qualificante (conforme gizado no 

Conselho de Gotemburgo), não estava a progredir. Assim, a Comissão estabeleceu os 

desafios políticos e os recursos orçamentais para a União alargada, no período de 2007 a 

2013, assentes nas seguintes prioridades: promover o desenvolvimento sustentável, 

implementar o conceito de cidadania europeia e reforçar o papel da União como 

parceiro mundial (Comissão Europeia, 2004).  

Dez anos após a Conferência de Aalborg sobre a sustentabilidade das cidades 

europeias, decorreu, novamente nesta cidade dinamarquesa, a 4.ª Conferência Europeia 

                                                 
148

 Em 10 de Fevereiro de 2004, com o título em inglês “Building our future together”.  
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sobre Cidades e Vilas Sustentáveis
149

 intitulada “Inspirando o Futuro: Aalborg +10”. 

As autoridades locais presentes nesta conferência adoptaram “Os compromissos de 

Aalborg”
150

 como referência para o estabelecimento de prioridades de actuação com 

vista a alcançar o desenvolvimento local sustentável. 

No âmbito da iniciativa comunitária INTERREG III (2000-2006), um conjunto 

de regiões da bacia mediterrânea, designadamente Ceuta e Múrcia (Espanha), Tunes 

(Tunísia) e Viareggio (Itália), e também o Algarve, desenvolveram o projecto europeu 

Turismo Desportivo Sustentável – ETSM, com o objectivo de articular as actividades 

desportivas ao ar livre com o turismo sustentável. Como resultado deste projecto foi 

elaborada a Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis
151

, constituída 

por 7 artigos que referenciam aquela articulação. Pretende-se, com este documento, 

desenvolver formas alternativas ao turismo massificado do litoral, através de actividades 

turístico-desportivas sustentáveis na natureza, respeitadoras dos recursos naturais e das 

comunidades locais, promovendo a competitividade destes destinos turísticos, o 

combate à sazonalidade e a formação qualificada dos respectivos profissionais (Anexo 

34). 

No âmbito do desenvolvimento sustentável, o Fórum Universal das Culturas
152

 

abordou o turismo responsável como veículo de conservação da diversidade cultural e 

natural. A “Declaração sobre o Turismo, a Diversidade Cultural e o 

Desenvolvimento Sustentável”
153

, resultante deste encontro internacional, solicita às 

organizações e entidades com responsabilidade no turismo para incorporarem nas suas 

políticas e estratégias a promoção da utilização das TIC, consideradas importantes para 

a valorização da diversidade cultural dos destinos, a preservação e valorização do 

património natural e cultural (especialmente o imaterial, considerando a sua 

fragilidade), no âmbito do planeamento das actividades turísticas, e medidas indutoras 

de concepção, desenvolvimento e implementação de novos produtos e actividades 

turísticas (Anexo 35). 

                                                 
149

 Realizada entre 9 e 12 de Junho de 2004 (Conferência Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis, 

2004).  
150

 Governância, Gestão Local para a Sustentabilidade, Bens Comuns Naturais, Consumo Responsável e 

Opções de Estilo de Vida, Planeamento e Desenho Urbano, Melhor Mobilidade, Menos Tráfego, Acção 

Local para a Saúde, Economia Local Dinâmica e Sustentável, Equidade e Justiça Social, e Do Local para 

o Global. 
151

 Em Djerba (Tunísia), entre 27 e 29 de Junho de 2004 (Turismo do Algarve, 2009).  
152

 Organizado pelo Instituto de Turismo Responsable (ITR), em Barcelona (Espanha), entre 14 e 16 de 

Julho de 2004.  
153

 Com o título em inglês “Tourism, Cultural Diversity and Sustainable Development” (Forum 

Barcelona, 2004). 
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Na promoção do DTS, compatível com a conservação e utilização sustentável da 

diversidade biológica e com a necessária obtenção de benefícios resultantes das 

actividades turísticas por parte das comunidades locais, entre outra temáticas abordadas, 

a Secretaria da CDB publicou em 2004 as Directrices sobre Diversidad Biológica e 

Desarrollo del Turismo
154

. 

Prosseguindo a análise da execução do programa de acção resultante da 

Declaração de Barbados, realizou-se em Port Louis (Ilhas Maurícias), entre 10 e 14 de 

Janeiro de 2005, uma reunião internacional das Nações Unidas, onde se produziu a 

Declaração das Maurícias (ONU, 2005a; Anexo 36). Esta assume os novos problemas 

com que se debatem os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, 

designadamente, as alterações climáticas, o aumento do VIH-SIDA e as dificuldades de 

integração no comércio multilateral. Neste sentido, foram definidas estratégias e 

medidas para continuar a aplicação daquele programa de acção.        

O Conselho Europeu de Bruxelas, realizado em 16 e 17 de Junho de 2005, 

reafirmou a importância do desenvolvimento sustentável, como desígnio norteador 

essencial das políticas e acções da UE, e aprovou a “Declaração sobre os Princípios 

Orientadores do Desenvolvimento Sustentável” como base da estratégia renovada 

para o desenvolvimento sustentável que viria a ser aprovada em meados de 2006, 

conforme referiremos posteriormente. Entre estes princípios, figuram os seguintes: i) a 

necessidade de promover o envolvimento dos cidadãos nos processos decisórios; ii) a 

pertinência das empresas assumiram a responsabilidade social e das parcerias público-

privadas; iii) a importância da integração e coerência das políticas e da governação, quer 

nas escalas local, regional, nacional e global, quer nos aspectos económicos, sociais e 

ambientais; e iv) a aplicabilidade do conceito poluidor-pagador, como forma de 

acautelar que os prevaricadores assumam os prejuízos causados na saúde pública e no 

ambiente (Conselho Europeu de Bruxelas, 2005). 

Com o patrocínio da OMT, realizou-se em Nova Iorque, em 13 de Setembro de 

2005, uma reunião entre representantes do sector turístico, de outros organismos das 

Nações Unidas, de governos e da sociedade civil, que terminou com a declaração “O 

turismo ao serviço dos objectivos de desenvolvimento do milénio” (Acsud, 2009c). 

Nesta declaração, solicita-se às Nações Unidas e aos governos que tomem em 

consideração, entre outras, as seguintes deliberações: i) reconhecimento da importância 

                                                 
154

 Aprovadas neste ano na sétima reunião da Conferência das Partes da Convenção da Diversidade 

Biológica (Kuala Lumpur – Malásia), com o título em inglês “Guidelines on Biodiversity and Tourism 

Development” (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004).  
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do turismo para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, desde que seja 

desenvolvido e gerido de modo sustentável; ii) necessidade de implementar boas 

práticas de governância, que promovam a participação dos diferentes stakeholders e a 

cooperação entre os sectores público e privado; iii) indispensabilidade da inclusão do 

turismo nas medidas de combate às alterações climáticas; e iv) premência de maior 

assunção das dimensões social e cultural do turismo (Anexo 37). 

Cinco anos após a Declaração do Milénio, realizou-se em Nova Iorque a 

Conferência Mundial de 2005
155

, cujo Documento Final aprovado exprime o 

comprometimento dos Estados membros em promover um mundo melhor. No que ao 

desenvolvimento sustentável diz respeito, foi reafirmada a intenção de o alcançar 

através da execução do Programa 21 e do Plano de Acção aprovado na Cimeira de 

Joanesburgo. Assumiu-se que a erradicação da pobreza, a alteração dos modelos 

insustentáveis de produção e de consumo e a protecção e gestão dos recursos naturais 

são desígnios essenciais do desenvolvimento sustentável (ONU, 2005b). 

A UE, em 20 de Dezembro de 2005, através dos Presidentes da Comissão, do 

Parlamento e do Conselho, aprovou a Declaração sobre a política de desenvolvimento, 

denominada “O Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento”. Esta declaração tem 

como objectivos principais contribuir para alcançar até 2015 os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio e assumir a cooperação para o desenvolvimento à escala 

mundial, promovendo a democracia, a boa governação, os direitos humanos, o direito 

internacional, a sustentabilidade ambiental, a luta contra o VIH-SIDA, a solidariedade 

Norte-Sul e o envolvimento da sociedade civil (Jornal Oficial das Comunidades 

Europeias, C 46 de 24 de Fevereiro de 2006).  

A OMT e o PNUMA (2006) estabeleceram, em 2005, doze metas para alcançar 

o turismo sustentável (Quadro 11 e Figura 35). 
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 Na 8.ª Sessão Plenária da Assembleia-Geral das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque, entre 14 e 

16 de Setembro de 2005.  
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Quadro 11 – Princípios do Desenvolvimento Turístico Sustentável 

Metas Acções 

Viabilidade 

económica 

Garantir a viabilidade e a competitividade dos destinos e das empresas turísticas, de modo 

a que consigam prosperar e usufruir de benefícios a longo prazo. Para tal, é necessário 

entender o mercado, satisfazer os visitantes e apoiar o desenvolvimento empresarial. 

Prosperidade 

local 

Potenciar a contribuição do turismo para a prosperidade económica dos destinos 

anfitriões, incluindo a percentagem das despesas dos visitantes que fica retida localmente.  

Qualidade 

do emprego 

Reforçar a quantidade e a qualidade dos empregos locais criados e apoiados pelo turismo, 

incluindo níveis salariais, condições de trabalho e possibilidade de acessos a todos sem 

discriminação em razão de género, raça, incapacidade ou qualquer outro motivo. Neste 

sentido, a regulação laboral deve ser reforçada e a formação profissional fomentada. 

Equidade 

social 

Fomentar uma distribuição ampla e justa dos benefícios económicos e sociais procedentes 

do turismo na comunidade receptora, incluindo a melhoria de oportunidades, os 

rendimentos e os serviços à disposição dos mais pobres. O incentivo à contribuição 

voluntária dos turistas é uma possibilidade.  

Satisfação do 

visitante 

Propiciar uma experiência segura, satisfatória e plena para os visitantes, acessível a todos 

sem discriminação em razão de género, raça, incapacidade ou qualquer outro motivo. A 

monitorização da satisfação dos turistas deve ser realizada através de indicadores. 

Controlo 

local 

Envolver e capacitar as comunidades locais no planeamento e tomada de decisões sobre a 

gestão e desenvolvimento futuro do turismo na sua região, em consulta com outros 

stakeholders. 

Bem-estar da 

comunidade 

Manter e reforçar a qualidade de vida nas comunidades locais, incluindo as estruturas 

sociais e o acesso aos recursos, equipamentos públicos e sistemas de apoio à vida, 

evitando qualquer tipo de degradação ou exploração social. Controlar os fluxos de 

visitantes e influenciar o comportamento dos turistas para com os residentes são medidas 

a contemplar.  

Riqueza 

cultural 

Respeitar e valorizar o património histórico, a autenticidade cultural, as tradições e o 

carácter distintivo das comunidades anfitriãs. Para tal, é pertinente garantir uma gestão e 

conservação efectivas do património cultural e histórico, envolvendo os cidadãos nessa 

tarefa. 

Integridade 

física 

Manter e melhorar a qualidade das paisagens, sejam urbanas ou rurais, e evitar a 

degradação física e visual do ambiente. Assim, o desenvolvimento turístico deve adaptar-

se às condições ambientais.    

Diversidade 

biológica 

Apoiar a conservação de áreas naturais, habitats e vida selvagem, minimizando os danos 

causados. Neste sentido, é relevante colaborar com as entidades gestoras de espaços 

naturais (públicos e privados), promover o ecoturismo e fomentar a sensibilização dos 

visitantes para a importância da biodiversidade. 

Eficiência no 

uso dos 

recursos 

Minimizar a utilização de recursos escassos e não renováveis no desenvolvimento e 

operação das instalações e serviços turísticos. É necessário que o desenvolvimento 

turístico considere um planeamento integrado que garanta um equilíbrio justo entre as 

necessidades dos residentes e das actividades turísticas. Também deve promover a 

sensibilização dos turistas para a redução, reutilização e reciclagem, apoiando a 

disponibilização de tecnologias mais eficientes.       

Pureza 

ambiental 

 Minimizar a poluição do ar, da água e dos solos e a produção de resíduos por parte das 

empresas de turismo e dos visitantes. A promoção da utilização de transportes 

sustentáveis é essencial. 

Fonte: OMT/PNUMA (2006: 19-52) e Grupo para a Sustentabilidade do Turismo (2007: 48) (adaptação).  

 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 120 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Princípios do Desenvolvimento Turístico Sustentável 

Fonte: Pinho (2009: 543), (adaptação de UNWTO/UNEP, 2006: 20). 

Fundamentada no crescimento expressivo das actividades turísticas e na 

importância destas para a materialização dos objectivos definidos na Estratégia de 

Lisboa, bem como nas alterações da procura, caracterizadas pelo crescente consumo de 

produtos turísticos relacionados com a saúde e bem-estar e com o património cultural e 

natural, a Comissão Europeia elaborou, em 17 de Março de 2006, a comunicação “Uma 

política de turismo europeia renovada: Rumo a uma parceria reforçada para o 

turismo na Europa”
156

, com o objectivo de definir uma renovada política europeia do 

turismo. Esta assenta no crescimento competitivo das actividades, criando mais e 

melhores empregos, mas de forma sustentável. Neste documento, foram estabelecidos 

os seguintes três principais domínios de incidência da política europeia: i) a integração 

das medidas que afectam o turismo – melhorar a legislação comunitária e simplificar a 

já existente; utilizar melhor os instrumentos financeiros disponíveis; coordenação das 

várias políticas que interferem com as actividades turísticas; ii) a promoção da 

sustentabilidade do turismo – na sequência das comunicações, referidas anteriormente, 

“Uma abordagem cooperativa para o futuro do turismo europeu”, que estabeleceu a 

necessidade de promover o DTS através da definição e aplicação de uma Agenda 21, e 
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 Com o título em inglês “A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European 

Tourism”.  
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“Orientações de base para a sustentabilidade do turismo europeu”, que assumiu a 

importância da sustentabilidade económica, social e ambiental do turismo europeu 

como essencial para o desenvolvimento sustentável da Europa e do Mundo, mas 

também para a “viabilidade, o crescimento contínuo, a competitividade e o sucesso 

deste sector de grande importância económica” (p. 13); e iii) a melhoria da 

compreensão e visibilidade do turismo – divulgar o fórum europeu anual do turismo, 

apoiar a promoção dos destinos turísticos europeus e produzir e facultar, em tempo útil, 

estatísticas harmonizadas e pormenorizadas sobre as actividades turísticas (Comissão 

Europeia, 2006a).       

 No Conselho Europeu de Bruxelas, realizado entre 15 e 16 de Julho de 2006, foi 

aprovada a “Nova Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento 

Sustentável” que assenta nos Princípios Orientadores referidos anteriormente. Esta 

nova abordagem à estratégia definida no Conselho Europeu de Gotemburgo (2001) teve 

como desafio essencial alterar gradualmente os padrões actuais insustentáveis de 

produção e de consumo e a elaboração não integrada de políticas. Retomou, no entanto, 

em função da tendência de incremento dos problemas ambientais e socioeconómicos, os 

mesmos reptos estabelecidos na EDS anterior (Conselho Europeu de Bruxelas, 2006).  

No seguimento dos compromissos assumidos pela UE, através do Conselho de 

Ministros de Turismo, em 26 de Novembro de 1997, que reconheceu os benefícios de 

um desenvolvimento equilibrado e sustentável do turismo europeu para mitigar o 

desemprego nos Estados-Membros e das comunicações “Uma abordagem cooperativa 

para o futuro do turismo europeu” (2001) e “Orientações de base para a sustentabilidade 

do turismo europeu” (2003) apresentadas pela Comissão Europeia, esta encarregou o 

GST de contribuir para o processo da sustentabilidade do turismo europeu, através de 

um quadro de acção que envolvesse os diferentes stakeholders e de orientações 

específicas a implementar na gestão dos destinos turísticos. Este grupo formulou as suas 

propostas e recomendações no relatório “Plano de Acção para um Turismo Europeu 

Mais Sustentável” (Grupo para a Sustentabilidade do Turismo (2007).  

Este Plano de Acção, alicerçado nas 12 metas para alcançar o turismo 

sustentável, estabelecido em 2005 pela OMT e pelo PNUMA, definiu os principais 

objectivos para a sustentabilidade do turismo europeu (Quadro 12).  
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Quadro 12 – Objectivos propostos para a sustentabilidade do turismo europeu 

Prosperidade económica Equidade e coesão social 
Protecção cultural e 

ambiental 

Cumprimento das 

responsabilidades 

internacionais 

 Assegurar a com-

petitividade, a viabilidade 

e a prosperidade, a longo 

prazo, das empresas e 

destinos turísticos. 

 Proporcionar oportu-

nidades de emprego de 

qualidade, que disponibi-

lizem remunerações e 

condições justas e evitem 

todas as formas de discri-

minação. 

 Melhorar a qualidade de 

vida das comunidades 

locais, envolvendo-as no 

planeamento e gestão das 

actividades turísticas. 

 Proporcionar segurança, 

satisfação e realização a 

todos os visitantes, sem 

qualquer tipo de discri-

minação. 

 Minimizar a polui-

ção e a degradação do 

ambiente, a nível 

global e local, e a 

utilização dos recur-

sos escassos. 

 Manter e reforçar a 

riqueza cultural e a 

biodiversidade, con-

tribuindo para a sua 

valorização e conser-

vação. 

 Promoção activa 

do desenvolvi-

mento sustentável 

a nível mundial 

  Fonte: Grupo para a Sustentabilidade do Turismo (2007: 3), (adaptação). 

Neste sentido, apresenta os seguintes 9 princípios de aplicação da 

sustentabilidade e da competitividade: i) abordagem holística e integrada; ii) 

planeamento a longo prazo; iii) desenvolvimento ajustado aos destinos e às 

comunidades locais; iv) participação de todos os stakeholders; v) partilha do 

conhecimento e das boas práticas; vi) princípio da prevenção na minimização e gestão 

dos riscos; vii) utilizador-poluidor-pagador; viii) estabelecer e respeitar limites ao 

desenvolvimento turístico; ix) monitorização permanente (Quadro 13).  

Para que o DTS seja alcançado na Europa são propostos 8 desafios-chave e as 

acções pertinentes para a sua concretização. Os desafios são: i) reduzir a sazonalidade; 

ii) mitigar os impactos do transporte; iii) melhorar a qualidade do emprego; iv) 

promover a prosperidade e a qualidade de vida das comunidades locais; v) reduzir o 

impacto da utilização de recursos e da produção de resíduos; vi) conservar e valorizar o 

património natural e cultural; vii) permitir experiências turísticas a todos sem 

discriminações; viii) utilizar o turismo como impulsionador do desenvolvimento 

sustentável global.  

Quadro 13 – Princípios para um turismo competitivo e sustentável 
 

PRINCÍPIOS PARA A COMPETITIVIDADE E  

SUSTENTABILIDADE DO TURISMO EUROPEU 

Adoptar uma abordagem 

global e integrada 

Todos os efeitos gerados pelo turismo deverão ser equacionados no seu 

planeamento e desenvolvimento. Este deverá ser equilibrado e coerente 

com as demais actividades que afectam a sociedade e o ambiente. 

Planear a longo prazo 

O planeamento a longo prazo pressupõe a condução de acções ao longo do 

tempo, acautelando as necessidades inter-geracionais, de modo a 

proporcionar um desenvolvimento sustentável. 

Alcançar um bom ritmo de 

desenvolvimento 

O grau, o ritmo e o modo de desenvolvimento deverão respeitar e reflectir 

as características, os recursos e as necessidades das comunidades locais e 

dos destinos turísticos. 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 123 

Envolver todas as partes 

interessadas 

Numa abordagem sustentável é necessário o envolvimento alargado e 

empenhado de todos os stakeholders nas tomadas de decisão. 

Utilizar os melhores 

conhecimentos disponíveis 

Os conhecimentos mais recentes e avançados – as informações sobre as 

tendências e os efeitos do turismo, tal como as competências e a 

experiência adquirida – deverão ser partilhados pela Europa para sustentar 

as políticas e as acções. 

Minimizar e gerir os riscos 

(o princípio da precaução) 

Perante as incertezas sobre os resultados, será necessário avaliar 

exaustivamente e adoptar medidas preventivas no sentido de impedir danos 

ao ambiente ou à sociedade. 

Repercutir o impacto 

nos custos 

(utilizador/pagador) 

Os custos reais da sociedade de consumo e das actividades de produção 

deverão ser reflectidos nos preços, de modo a mitigar a poluição e a 

utilização de equipamentos com custos significativos de gestão. 

Fixar e respeitar limites, 

quando necessário 

A capacidade de carga deverá ser identificada para permitir o 

estabelecimento de limites, onde e quando necessário, ao desenvolvimento 

turístico e ao volume dos fluxos turísticos. 

Exercer um controlo 

permanente 

O desenvolvimento sustentável inclui a compreensão e a monitorização 

permanente dos efeitos provocados pelas diferentes actividades, de forma a 

incorporar as alterações e as melhorias necessárias. 

Fonte: Comissão Europeia (2007: 6), (adaptação). 

 

Para a implementação dos princípios e desafios consignados no referido Plano, 

são fornecidas orientações para destinos e empresas sustentáveis e para turistas 

responsáveis. Este documento de referência para a sustentabilidade do turismo europeu 

termina com as acções a desenvolver por cada um dos seguintes actores: Comissão 

Europeia; Governos e estados membros; Autoridades Locais/Organizações de Gestão de 

Destinos Turísticos; Empresas turísticas; outros organismos (estabelecimentos de ensino 

e unidades de investigação, sindicatos, associações de consumidores, ONG, 

organizações internacionais); e turistas, e com recomendações sobre algumas iniciativas 

que devem ser implementadas no âmbito do DTS de modo a “reforçar o conhecimento 

e a compreensão, os mecanismos de implementação, a sensibilização, a comunicação e 

a coordenação em toda a Europa” (Comissão Europeia, 2007).     

No seguimento das anteriores conferências sobre a sustentabilidade das cidades 

e vilas europeias, realizou-se em Sevilha (Espanha), entre 21 e 24 de Março de 2007, a 

5.ª Conferência Europeia de Cidades e Vilas Sustentáveis, intitulada “Levando os 

compromissos às ruas” (Taking the Commitments to the Streets), na qual os 

signatários da Carta e dos Compromissos de Aalborg instigam os demais governos 

locais a associarem-se ao processo. Esta Conferência culminou com os governos locais 

a assumiram o compromisso de adequar as políticas e as acções aos desafios da 

sustentabilidade. Para tal, avaliarão os progressos alcançados, através da aplicação de 
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indicadores e da respectiva monitorização, e facultarão os resultados aos seus 

cidadãos
157

.  

Em resultado da Conferência Mundial de Ecoturismo, efectuada em Oslo 

(Noruega), entre 14 e 16 de Maio de 2007, organizada pela TIES, contando com a 

colaboração do PNUMA e da Ecotourism Norway, foi produzida a Declaração de Oslo. 

Esta, para além de identificar a situação recente do ecoturismo a nível mundial, precisou 

os objectivos e acções requeridas para o seu futuro, no quadro do apoio ao 

desenvolvimento sustentável local e do cumprimento dos Objectivos do Milénio (TIES, 

2007). 

Os Ministros dos Estados-Membros da UE, responsáveis pelo Desenvolvimento 

Urbano e Coesão Territorial, reunidos em Leipzig (Alemanha), entre 24 e 25 de Maio de 

2007, conciliaram os princípios e as estratégias de desenvolvimento urbano a partir do 

relatório “O desenvolvimento urbano integrado – condição indispensável para o êxito da 

sustentabilidade urbana”, entre outros estudos, preparados pela Presidência alemã. Nesta 

reunião informal, os Ministros declararam o apoio à Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável da UE, reconheceram a contribuição dos Compromissos de Aalborg para o 

desenvolvimento local sustentável, e elaboraram a Carta de Leipzig sobre as Cidades 

Europeias Sustentáveis (EUKN, 2007). Neste documento, foi dado realce à 

necessidade de integração das políticas de desenvolvimento urbano, atendendo aos 

vários interesses em presença, e à situação específica dos bairros desfavorecidos. Foram 

propostas, entre outras estratégias de acção, as seguintes: criação de espaços públicos de 

qualidade; modernização das redes de infra-estruturas; implementação de políticas de 

inovação e educação; reforço da economia local e desenvolvimento de sistemas de 

transporte público eficientes, com qualidade e a preços comportáveis pelos residentes 

dos bairros carenciados. 

A Carta Europeia do Turismo Sustentável em Áreas Protegidas
158

 tem como 

objectivo global fomentar o DTS, através da aplicação voluntária e participada dos seus 

princípios, nos espaços protegidos europeus (Europarc, 2007). Este documento está 

alicerçado nas recomendações da Agenda 21 (1992), no relatório Loving them to death? 

                                                 
157

 A cidade anfitriã disponibiliza o livro “O espírito de Sevilha” com os resultados de todas as 

Conferências Europeia de Cidades e Vilas Sustentáveis e os progressos obtidos com os compromissos de 

Aalborg (Conferência Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis, 2007). 
158

 Elaborada pela Europarc Federation (Federation of Nature and National Parks of Europe) – 

organização que representa cerca de 500 áreas protegidas (entre elas encontram-se, desde 2002, o Parque 

Nacional da Peneda-Gerês e o Parque Natural da Serra de São Mamede), departamentos governamentais, 

ONG e empresas em dezenas de países.  
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Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks (realizado pela Europarc 

Federation, em 1993, e onde se defende a compatibilização das valências ambientais, 

culturais e sociais das áreas protegidas com o seu desenvolvimento económico), no 6.º 

Programa de Acção Comunitário em Matéria de Ambiente (2002) e nas Directrices 

sobre Diversidad Biológica e Desarrollo del Turismo (2004), e tem como desígnios 

essenciais: i) promover o conhecimento das áreas protegidas europeias e o apoio à sua 

conservação; ii) desenvolver sustentavelmente as áreas protegidas e incrementar uma 

gestão destes espaços que salvaguarde os interesses das comunidades locais, das 

empresas, dos visitantes e do ambiente. Para alcançar estes desígnios, a Carta estipula 

que as entidades gestoras das áreas protegidas deverão elaborar um diagnóstico das 

actividades turísticas, estabelecer estratégias e conceber um programa de acção que 

deverá contemplar as seguintes temáticas-chave: i) proteger e valorizar o património 

natural e cultural; ii) proporcionar aos visitantes uma experiência de qualidade; iii) 

disponibilizar aos visitantes informação adequada sobre as especificidades da área 

protegida; iv) impulsionar a oferta e promoção de produtos turísticos que integrem a 

interpretação do património natural e cultural; v) instituir programas de formação 

dirigidos aos funcionários das organizações/empresas empenhadas no DTS das áreas 

protegidas; vi) garantir a protecção e o apoio à qualidade de vida das comunidades 

locais; vii) ampliar os efeitos positivos do turismo na economia local, incentivando, 

quer o emprego dos residentes nas actividades turísticas, quer o consumo de produtos 

locais por parte dos visitantes e das empresas turísticas; viii) monitorizar e gerir os 

fluxos de visitantes, de modo a diminuir os efeitos negativos no ambiente, na paisagem 

e no património. Relativamente às empresas turísticas e aos operadores turísticos, a 

Carta considera que deverão estabelecer estratégias no sentido de adequar a sua oferta 

com as expectativas dos visitantes e com as medidas de conservação e de valorização do 

património natural, social e cultural, atendendo ao DTS que se pretende implementar 

nas áreas protegidas (Anexo 38). A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável
159

 (ENDS) procura nortear o desenvolvimento do País em conformidade 

                                                 
159

 Cuja elaboração se prolongou por 5 anos e deu origem a três versões (2002, 2003 e 2007), foi iniciada 

com a designação do Instituto do Ambiente, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

como entidade responsável pela sua elaboração, na Reunião do Conselho de Ministros do XIV Governo 

Constitucional (RCM n.º 39/2002, de 7 de Fevereiro). Esta versão, apresentada a discussão pública, foi 

considerada “inócua”, pois “por detrás da fogosa afirmação de princípios e de vagas intenções, que o 

senso comum da cultura ocidental já assume há anos, não se vislumbra qualquer compromisso de 

efectividade que se arrisque a tornar esta «Estratégia» num plano, o plano numa política e a política 

numa eficácia” (Schmidt, 2007:100). O XV Governo Constitucional nomeou um grupo de especialistas, 

liderados por Isabel Mota, para redigir uma nova ENDS (Caleidoscópio, 2009), mas os resultados obtidos 

em 2003 não chegaram a entrar em vigor. No XVII Governo Constitucional, através da RCM n.º 

112/2005, de 5 de Junho, o processo de elaboração da ENDS foi relançado, tendo sido nomeada uma 
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com os Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável, aprovados no 

Conselho Europeu de Bruxelas (2005), e com a Nova Estratégia da UE para o 

Desenvolvimento Sustentável. Define como metas globais transversais, colocar Portugal 

em 2015 (APA, 2007): i) num patamar de desenvolvimento económico mais próximo da 

média europeia; ii) no conjunto dos primeiros vinte países do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH); e iii) numa posição com menor défice ecológico 

global.  

A ENDS contempla uma visão alicerçada no crescimento sustentado, que torne o 

País até 2015 num dos mais competitivos e atractivos da UE, numa perspectiva de 

“elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade 

social”, e os seguintes sete objectivos de acção (APA, 2007), (Figura 36):  

i. preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”;  

ii. crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência 

energética;  

iii. melhor ambiente e valorização do património;  

iv. mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social;  

v. melhor conectividade internacional do País e valorização equilibrada do 

território;  

vi. um papel activo de Portugal na construção europeia e na cooperação 

internacional;  

vii. uma administração pública mais eficiente e modernizada.  

Para cada um dos objectivos, a ENDS estabelece prioridades estratégicas, 

vectores estratégicos, designadamente a promoção da utilização das TIC, o 

estabelecimento de políticas de conservação da natureza e da biodiversidade, o uso 

sustentável dos recursos naturais, a valorização das paisagens, o envolvimento activo 

dos cidadãos nas políticas, a consolidação e valorização das cidades, e respectivas metas 

a atingir (ENDS, 2007).  

 

                                                                                                                                               
equipa liderada por Carlos Zorrinho. A ENDS e o respectivo Plano de Implementação foram aprovados 

pela RCM n.º 109/2007, de 28 de Dezembro de 2006.  
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Figura 36 – Pilares do desenvolvimento sustentável e objectivos de acção da ENDS 

Fonte: ENDS (2007: 7). 

A 2.ª Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Turismo, 

realizada em Davos (Suíça), entre 1 e 3 de Outubro de 2007, foi promovida pela 

UNWTO, conjuntamente com o PNUMA e com a OMM, contando com a colaboração 

do Fórum Económico Mundial (FEM) e do Governo Suíço.  

Correspondendo às solicitações das Nações Unidas, em Agosto de 2007, a OMT 

definiu um conjunto de iniciativas com vista a estruturar a resposta do sector turístico às 

alterações climáticas, apoiando, desse modo, a Conferência das Nações Unidas sobre as 

Alterações Climáticas, entretanto realizada em Bali (Indonésia), entre 3 e 14 de 

Dezembro de 2007. Assim, partindo da actualização da Declaração de Djerba, referida 

anteriormente, e do estudo “Climate Change and Tourism. Responding to Global 

Challenges”, desenvolvido por investigadores, liderados por Daniel Scott, onde se 

colige a informação mais recente sobre a complexa relação entre as alterações 

climáticas e o turismo, a Conferência de Davos teve como objectivo servir de base às 

deliberações da Conferência Ministerial da UNWTO sobre Turismo e Alterações 

Climáticas, realizada em Londres (Reino Unido), em 13 de Novembro de 2007, onde se 
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estabeleceu um consenso político e um compromisso sobre um Plano de Acção 

apresentado na Conferência de Bali
160

.  

A Conferência de Davos, assente nos propósitos de que o turismo pode e deve 

responder às alterações climáticas e, simultaneamente, contribuir para a redução da 

pobreza – em sintonia com a Declaração do Milénio, elaborou a Declaração de Davos 

intitulada “Alterações climáticas e turismo: responder aos desafios mundiais” 

(OMT, 2007; Anexo 39). Considerando que o turismo tem repercussões sobre o clima – 

é responsável por 5% das emissões totais de gases de efeito de estufa –, que é uma das 

actividades mais vulneráveis às alterações climáticas e que muito poderá contribuir para 

que os Objectivos do Milénio sejam alcançados, pelo seu valor económico e social à 

escala mundial e pelo seu papel no desenvolvimento sustentável, esta Declaração 

assumiu que é premente que este sector responda rápida e eficazmente aos desafios 

induzidos pelas alterações climáticas. Neste sentido, considerou-se necessário que o 

turismo tome, entre outras, as seguintes medidas que: i) reduzam progressivamente as 

emissões de GGE, designadamente as provenientes das actividades de transporte e 

alojamento (75% e 21% do total das emissões do sector, respectivamente); ii) permitam 

a adaptação das empresas e dos destinos às alterações climáticas; iii) apliquem 

tecnologias já existentes ou inovadoras para aumentarem a eficácia do uso de energia; e 

iv) possibilitem obter recursos financeiros para auxiliar as regiões e os países pobres. De 

facto, estes países – que menos contribuem para as emissões de GEE e que mais 

sofrerão com os seus impactos – também necessitam de participar na resposta global às 

alterações climáticas.  

 Para além de enfatizar estas medidas, a Declaração de Davos estipulou um 

conjunto de recomendações concretas para os principais interlocutores do sector – 

governos e organizações internacionais; sector turístico e destinos; consumidores; e 

redes de investigação e comunicação –, começarem desde já a estabelecer 

compromissos e planos de acção favoráveis à mitigação das alterações climáticas e às 

necessárias adaptações das condições ambientais
161

.  

                                                 
160

 Todos os compromissos assumidos em Davos e Londres foram ratificados na 17.ª Assembleia-Geral 

da OMT, em Cartagena de Indias (Colômbia), entre 23 e 29 de Novembro de 2007. Dois anos depois da 

Conferência de Bali, entre 7 e 18 de Dezembro de 2009, realizou-se a 15.ª Conferência das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas (Copenhaga - Dinamarca). 
161

 A compensação das emissões de carbono, através da compra de “créditos de carbono”, foi um dos 

assuntos debatidos nesta Conferência, até porque a organização solicitou a todos os participantes que 

pagassem antecipadamente os respectivos créditos de carbono, de acordo com as suas deslocações a 

Davos. Apesar de não reduzir as emissões, a compra de “créditos de carbono” permite, no entanto, 

contribuir para a protecção ambiental, uma vez que os valores monetários podem ser empregues na 
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 O Secretário-Geral da OMT, no seu discurso, referiu que a subida previsível das 

temperaturas (entre 1,4º e 5,8ºC no final deste século, segundo o IPCC) pode ser 

positiva para alguns destinos de Sol e Praia, quer pelo prolongamento da temporada, 

quer pela deslocação da procura turística para praias mais setentrionais. No entanto, as 

consequências negativas serão claramente mais importantes. Francesco Frangialli, 

afirmou que o grande desafio que actualmente o sector turístico enfrenta é manter o 

crescimento – o mercado duplicará no espaço de uma década – e, simultaneamente, 

reduzir progressivamente as emissões de GGE. Para tal, referiu que “as alterações 

climáticas solicitam ao mundo do turismo uma revolução, não só económica e 

tecnológica, mas também cultural. (…) já existem respostas parciais: maior isolamento 

nos alojamentos; utilização de energias renováveis; introdução de tecnologias menos 

poluentes nos transportes terrestres e aéreos; utilização de biocombustíveis, apesar das 

suas limitações; melhoria das práticas de controlo aéreo e de circulação de aparelhos 

em terra, …”.  

Baseada no relatório “Plano de Acção para um Turismo Europeu Mais 

Sustentável” e nos resultados das consultas públicas efectuadas posteriormente, a 

Comissão Europeia estabeleceu, na sua comunicação de 19 de Outubro de 2007, a 

“Agenda para um Turismo Europeu Sustentável e Competitivo”
162

, que propõe uma 

acção coerente, alicerçada em políticas públicas ajustadas – relativamente à gestão 

sustentável dos destinos turísticos e das empresas e à sensibilização dos turistas para a 

temática da sustentabilidade –, de modo a atingir os objectivos – prosperidade 

económica, equidade e coesão sociais, protecção cultural e ambiental e cumprimento 

das responsabilidades internacionais –, defrontando os desafios explanados no relatório 

                                                                                                                                               
plantação de árvores, na investigação sobre energias renováveis e no apoio a projectos de redução dos 

GEE. Porém, considera-se uma solução polémica, uma vez que transfere a responsabilidade para o 

consumidor, reduzindo a pressão para que a indústria encontre respostas duradouras para o aquecimento 

global e poderá, eventualmente, reduzir as viagens de avião para locais longínquos poupando, 

seguramente, toneladas de carbono, mas com consequências gravosas, atendendo a que é nestes destinos 

turísticos distantes que vivem as populações mais desfavorecidas do Planeta e que o seu desenvolvimento 

muito depende do turismo. 
162

 Com o título em inglês “Agenda for a sustainable and competitive European Tourism”. Este docu-

mento, contributivo para a “Nova Estratégia da União Europeia para o Desenvolvimento Sustentável”, 

aprovada pelo Conselho Europeu de Bruxelas (2006), surge em conformidade com o estipulado na 

“Resolução do Conselho da União Europeia sobre o futuro do turismo europeu” (Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias, C 135 de 6 de Junho de 2002), na “Resolução do Parlamento Europeu sobre as 

novas perspectivas e os novos desafios para um turismo europeu sustentável” onde se convida a Comissão 

a envidar esforços para acompanhar de perto os trabalhos efectuados em matéria de definição de 

indicadores de desenvolvimento sustentável na área do turismo, com vista à preparação de uma Agenda 

21 para o turismo europeu (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, C 193E de 17 de Agosto de 2006) 

e nas comunicações da Comissão Europeia: “Uma abordagem cooperativa para o futuro do turismo 

europeu” (2001); “Orientações de base para a sustentabilidade do turismo europeu” (2003) e “Uma 

política de turismo europeia renovada: Rumo a uma parceria reforçada para o turismo na Europa” (2006).   
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do GST e já referidos nesta dissertação. Com esta comunicação, a Comissão convida 

todos os stakeholders a assumirem, tal como ela, o compromisso de intensificar as 

práticas sustentáveis e a competitividade do turismo europeu, prevendo que a avaliação 

dos progressos obtidos se realize em 2011. A acção da Comissão incidirá, 

fundamentalmente, no envolvimento dos stakeholders, de forma a produzir e a 

compartilhar conhecimentos, na promoção dos destinos de excelência, na afectação de 

instrumentos financeiros da UE e na inclusão da sustentabilidade e da competitividade 

nas suas políticas (Comissão Europeia, 2007).  

O relatório “O Ambiente na Europa: Quarta Avaliação”
163

 considera que, 

apesar dos progressos conseguidos com a protecção ambiental e com a promoção do 

desenvolvimento sustentável, na região pan-europeia persiste a carência de políticas 

integradas. O aumento da produção e do consumo tem contribuído para o acréscimo dos 

impactos ambientais; defende-se neste relatório a necessidade de se alterar o consumo 

de bens e serviços das categorias que infligem maiores impactos para aquelas onde estes 

são menos significativos. Relativamente ao turismo, este sector é considerado como um 

dos principais responsáveis pelo incremento da utilização dos transportes nocivos para o 

ambiente, sobretudo a aviação. Conclui-se neste relatório que a sustentabilidade do 

sector turístico depende dos comportamentos dos turistas (AEA, 2007). 

O Tratado de Lisboa
164

 reitera o empenhamento da UE no desenvolvimento 

sustentável, alicerçado num crescimento económico equilibrado, numa economia social 

competitiva, de pleno emprego e de progresso social, e na protecção e melhoria da 

qualidade ambiental. Contribuir para a paz, a segurança e o desenvolvimento 

sustentável do planeta são também desígnios do Tratado. No seu artigo 195.º são 

estabelecidos os objectivos da UE relativamente ao turismo. Entre estes, encontram-se a 

criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas do sector e o 

intercâmbio de boas práticas, no âmbito da cooperação entre os Estados-Membros 

(Jornal Oficial da União Europeia, C 115 de 9 de Maio de 2008). 

A Carta dos Itinerários Culturais
165

 estipulou os seguintes objectivos: “i) 

estabelecer os fundamentos conceptuais e a metodologia de investigação próprios da 

                                                 
163

 Elaborado pela AEA e apresentado na conferência ministerial de Belgrado (Sérvia), em 2007, com o 

título em inglês “Europe’s Environment: The Fourth Assessment”.  
164

 Assinado em 13 de Dezembro de 2007 e publicado no Jornal Oficial da União Europeia C 115 de 9 de 

Maio de 2008. Entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009, após ter sido ratificado por todos os Estados-

Membros. 
165

 Produzida pelo Comité Científico Internacional dos Itinerários Culturais do ICOMOS e ratificada na 

16ª Assembleia-Geral desta organização, em 4 de Outubro de 2008, em Quebeque (Canadá).  
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categoria ‘Itinerário Cultural’ relativamente às outras categorias de bens 

anteriormente estudadas e reconhecidas; ii) apresentar os mecanismos fundamentais 

para desenvolver o conhecimento, a valorização, a protecção, a conservação e a gestão 

dos Itinerários Culturais; iii) definir as orientações, os princípios e os critérios 

principais para uma correcta utilização dos Itinerários Culturais enquanto recurso 

para um desenvolvimento social e económico durável, respeitando a sua autenticidade 

e integridade, a sua conservação e o seu sentido histórico; iv) fixar as bases da 

cooperação internacional indispensável à realização dos projectos de investigação, 

salvaguarda, conservação e desenvolvimento relativos aos Itinerários Culturais, assim 

como as orientações relativas ao estabelecimento dos mecanismos para o 

financiamento dos projectos” (p. 3). A metodologia apresentada nesta Carta 

disponibiliza orientações para as seguintes temáticas: investigação; financiamento; 

valorização, protecção e conservação; utilização durável-relação com a actividade 

turística; gestão e participação pública (p. 9-11). No que ao turismo diz respeito, a Carta 

refere a importância do envolvimento da população e das empresas locais e regionais na 

sua gestão, tendo em consideração medidas de monitorização e de controlo das 

actividades turísticas, de modo a evitar os impactos negativos do turismo (ICOMOS, 

2008).   

A Parceria para os Critérios Globais de Turismo Sustentável (The Partnership 

for Global Sustainable Tourism Criteria; GSTC Partnership, 2010)
166

 estabeleceu em 

2008, e apresentou no Congresso Mundial da Natureza, os Critérios Globais de 

Turismo Sustentável com o objectivo de promover práticas de turismo sustentável. 

Estes critérios assentam numa gestão eficaz da sustentabilidade, na maximização dos 

benefícios sociais e económicos para a comunidade local, na redução dos impactos 

negativos nos recursos naturais e culturais mundiais, e no envolvimento do turismo no 

combate à pobreza (Anexo 40). 

No Congresso Mundial da Natureza, realizado em Barcelona (Espanha), entre 

5 e 14 de Outubro de 2008, a UICN aprovou dezenas de resoluções e de recomendações 

em prol do desenvolvimento sustentável. Relativamente às actividades turísticas, foram 

expressas preocupações pelos seus efeitos negativos em determinadas áreas vulneráveis, 

ressalvando os casos em que aquelas são desenvolvidas de forma responsável e 

sustentável (UICN, 2009).  

                                                 
166

 Os membros fundadores foram os seguintes: Rainforest Alliance, PNUMA, Fundação das Nações 

Unidas e OMT.  



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 132 

Na 2.ª Conferência Internacional sobre Turismo Sustentável, realizada em 

Riccione (Rimini - Itália), entre 27 e 29 de Novembro de 2008, foi elaborada a Carta de 

Rimini por um Turismo Sustentável e Competitivo (The Second International 

Conference on Sustainable Tourism, 2008; Anexo 41). Esta, em consonância com a 

“Agenda para um Turismo Europeu Sustentável e Competitivo”, referida anteriormente, 

elaborou um conjunto de recomendações para os actores públicos e privados no sentido 

de promover um crescimento sustentável do sector turístico. Aborda, também, as acções 

a desenvolver no âmbito da Network of European Competitiveness and Sustainable 

Tourism Regions (NECSTouR, 2010)
167

.  

Durante o Fórum Social Mundial
168

, realizado em Belém (Pará - Brasil), entre 28 

de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2009, foi produzida a Declaração de Belém, na qual os 

participantes no Fórum Global sobre Turismo Sustentável que lhe deu origem alertam 

para os seguintes problemas gerados pelo turismo: a destruição do ambiente, a rejeição 

deliberada do envolvimento das comunidades locais e das organizações nos processos 

de decisão, a especulação financeira, a desregulamentação da actividade, entre outros. 

Consideram que é inadiável fomentar modelos de desenvolvimento do sector 

alternativos ao turismo “predatório, excludente e insustentável”, através da valorização 

dos modos de vida das comunidades, de actividades turísticas comunitárias e solidárias, 

respeitadoras das culturas locais e do ambiente, ou seja preconizam um 

desenvolvimento turístico que seja justo e sustentável (Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, 2009; Anexo 42). 

O registo de eventos e documentos anteriormente realizado, ainda que não seja 

um inventário completo, representa uma enorme amostra das preocupações e das 

deliberações, nacionais e internacionais, relativas ao desenvolvimento sustentável, como 

grande desafio da sociedade, e particularmente à sustentabilidade, à ética e à 

                                                 
167

 Rede formada pelos 5 grupos de trabalho temáticos: práticas de negócios sustentáveis; qualidade de 

vida dos residentes; redução da sazonalidade; conservação do património e identidade; e Transportes. A 

sua actuação assenta nos seguintes desígnios essenciais: i) diálogo social – envolvimento dos stakeholders 

públicos e privados de modo a garantir uma maior eficácia das políticas públicas –; ii) 

monitorização/avaliação – elementos essenciais na análise das políticas públicas relativas ao turismo 

sustentável, fornecendo informação pertinente sobre a necessidade de as prosseguir ou alterar, de acordo 

com os indicadores que vierem a ser estipulados –; e iii) competitividade – importância da aplicação de 

políticas de turismo sustentável que contribuam para o incremento da competitividade dos destinos 

turísticos e dos stakeholders. 
168

 “espaço aberto de encontro para o aprofundamento da reflexão, o debate democrático de ideias, a 

formulação de propostas, a troca livre de experiências e a articulação para acções eficazes, de entidades 

e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e 

por qualquer forma de imperialismo (…) reúne e articula somente entidades e movimentos da sociedade 

civil de todos os países do mundo, mas não pretende ser uma instância representativa da sociedade civil 

mundial” (Fórum Social Mundial, 2001). 
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responsabilidade no turismo. Face à quantidade de informação arrolada, optou-se por 

elaborar e anexar um quadro-síntese, por ordem cronológica (Anexo 43).   

Na procura de uma eficiente operacionalização do desenvolvimento sustentável, 

têm sido incluídas novas dimensões ao processo. Para além das abordagens económica, 

ambiental e social, os processos de planeamento turístico que procuram promover a 

sustentabilidade incluem, também, as dimensões cultural, ética, territorial, política e 

institucional. No Quadro 14, sintetizam-se estas dimensões aplicadas ao DTS.  

Quadro 14 – Dimensões do Desenvolvimento Turístico Sustentável 

Dimensões do Desenvolvimento Turístico Sustentável 

Económica 

 Possibilita que o desenvolvimento seja economicamente eficiente, mas reduzindo 

os custos sociais e ambientais; 

 Promove o desenvolvimento de produtos turísticos alternativos, através de 

projectos viáveis e duráveis; 

 Incentiva fluxos contínuos de investimentos, públicos e privados; 

 Assegura uma gestão eficiente dos recursos, salvaguardando as necessidades 

presentes e futuras; 

 Proporciona o envolvimento da comunidade local; 

 Estimula a base económica nacional, regional e local. 

Ambiental 

 Garante que o desenvolvimento turístico é compatível com a manutenção da 

diversidade de recursos biológicos e dos processos ecológicos fundamentais; 

 Implica que as actividades turísticas se desenvolvam preservando e conservando o 

ambiente, nomeadamente utilizando tecnologias limpas, ou salvaguardando os 

limites de mudança ambiental aceitável.    

Social 

 Contribui para a equidade na distribuição dos rendimentos; 

 Assegura igualdade no acesso aos recursos e aos benefícios resultantes das 

actividades turísticas; 

 Promove o exercício de uma cidadania participativa; 

 Permite a criação de empregos com qualidade; 

 Promove o bem-estar e a satisfação dos visitantes e das comunidades locais; 

 Reduz as desigualdades de padrões de vida e a segregação sócio-espacial; 

 Garante a coesão social e as igualdades de oportunidades (individuais e colectivas). 

Cultural  

 Garante que o desenvolvimento turístico e o controlo das pessoas sobre as suas 

próprias vidas são compatíveis com a cultura e com os valores das comunidades 

locais; 

 Fomenta a conservação e protecção dos recursos patrimoniais culturais, históricos 

e recreativos; 

 Permite aumentar e fortalecer a identidade cultural da comunidade.    

Territorial 

 Promove uma distribuição territorial mais equilibrada dos empreendimentos e das 

actividades turísticas, proporcionando uma repartição dos benefícios e evitando a 

sobrecarga dos espaços e a respectiva deterioração; 

 Possibilita a criação de áreas interditas às actividades turísticas ou de utilização 

condicionada; 

 Contempla a distribuição espacial de infra-estruturas e serviços básicos adequadas 

às actividades turísticas, revertendo-se em benefícios para as comunidades 

residentes.   

Ética 

 Reconhece o turismo como um vector de desenvolvimento individual e colectivo, 

contributivo da compreensão e respeito mútuo entre Homens e sociedades;  

 Implica a cooperação entre os actores públicos e privados do desenvolvimento 

turístico na aplicação dos princípios constantes do Código Mundial de Ética do 
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Turismo; 

 Promove a reflexão sobre a importância da implementação dos princípios e 

padrões éticos que regem os comportamentos nas actividades turísticas. 

Política 

 Fomenta o empowerment das comunidades locais, ampliando o exercício da 

cidadania; 

 Privilegia a procura de consensos entre os diversos stakeholders, no âmbito da boa 

governância; 

 Define objectivos do desenvolvimento turístico, através do respectivo planeamento 

e ordenamento;  

 Estabelece eficientes mecanismos de coordenação e controlo das actividades 

turísticas, com o objectivo de maximizar os benefícios e diminuir os impactos; 

 Assegura coerência no desenvolvimento turístico nas escalas nacional, regional e 

local. 

Institucional 

 Assegura a profícua implementação das políticas turísticas, ancorada em modelos 

de governância; 

 Proporciona a integração coordenada das políticas turísticas em outras políticas; 

 Estabelece convergências e complementaridades de interesses entre os diferentes 

stakeholders, públicos e privados, designadamente através de parcerias; 

 Assegura o cumprimento dos acordos e convénios internacionais, designadamente 

no âmbito das alterações climáticas. 

Fontes: Sachs (2000 in Beni, 2007); OMT (1999) e Zimmermann (1996 in Netto e Hanai, 2006) 

(adaptação). 

 

No âmbito da análise que se tem vindo a fazer sobre o DTS, importa referir os 

contributos de Donaire (1998: 25) que o considera “uma estratégia aberta e flexível, 

adaptada às singularidades territoriais e económicas do espaço receptor”. Este autor 

apresenta os seguintes sete princípios básicos que caracterizam este modelo de 

desenvolvimento turístico: i) turismo planeado – implica uma análise profunda das 

condições em presença e das perspectivas futuras, de modo a possibilitar a tomada de 

decisões assente nas diversas dimensões do desenvolvimento turístico; ii) turismo 

integrado – contrariando a “monocultura turística”, ou seja assumindo que é uma parte 

importante do sistema económico e, como tal, deve ser um elemento da identidade local, 

inserido na sua riqueza cultural e económica; iii) turismo aberto – alicerçado numa 

estratégia local, aberta ao seu território, de modo a que os espaços naturais envolventes, 

as localidades vizinhas e o interior integrem a mesma oferta turística, cujo principal 

activo reside na diversidade urbana, paisagística e natural dos espaços que a compõem; 

iv) turismo dimensionado – no tempo, reduzindo a sazonalidade (a aglomeração de 

turistas em períodos de tempo muito reduzidos amplia os efeitos negativos sobre o 

território, despersonaliza a experiência turística e condiciona a viabilidade social e 

económica do turismo), e no espaço, determinando a capacidade de carga e limitando os 

fluxos turísticos às características do território (o estabelecimento de limites de 

visitantes possibilita a regeneração do território e a qualidade da experiência turística); 

v) turismo participativo – o consenso e a democracia activa são sustentáculos deste 
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modelo que ao reconverter a estratégia tradicional incorpora novos parâmetros de 

gestão, que incluem o envolvimento empenhado de todos os stakeholders; vi) turismo 

duradouro – baseado nos impactos a médio e longo prazo do desenvolvimento turístico 

eleito e não no incremento da procura no curto prazo, procurando articular o 

crescimento económico com a preservação ambiental e a identidade local, activos 

essenciais do desenvolvimento turístico futuro; e vii) turismo viável – considerando as 

abordagens modernas da sustentabilidade turística (que não questionam qual a 

velocidade ideal na acumulação de capital, mas antes quais as formas dessa acumulação 

e durante quanto tempo devem existir), não se pretende um crescimento zero do turismo 

nem o respectivo abandono. Contrariamente, propõe-se um modelo alternativo que 

compatibilize o bem-estar da comunidade local e a viabilidade económica (Donaire, 

1998; Careto e Lima, 2006). 

Para que os princípios anteriores, relativos ao planeamento e desenvolvimento 

turísticos, sejam implementados, terá que haver um comprometimento por parte dos 

poderes políticos
169

, traduzido no estabelecimento de políticas públicas que preconizem 

equilíbrios e compatibilizações entre os diferentes interesses em presença, temática que 

será analisada na secção 3.2.2.  

Concatenado com a sustentabilidade, embora estatuído mais recentemente, o 

paradigma do turismo responsável ou ético
170

 propõe uma visão para o desenvolvimento 

turístico assente na melhoria das condições de vida das comunidades locais, na 

conservação e preservação
171

 ambiental, na valorização das culturas locais, na promoção 

da tolerância e da interculturalidade, na satisfação e desenvolvimento pessoal dos 

turistas (Brito-Henriques, 2010).       

                                                 
169

 Um exemplo da falta de rigor na actuação política, motivada pela competitividade internacional na 

captação de investimentos, diz respeito à complacência na imposição de requisitos ambientais subjacentes 

à aprovação de projectos de desenvolvimento turístico (Tisdell, 2001 in Careto e Lima, 2006). 
170

 Partilha com o turismo sustentável alguns princípios essenciais e surgiu pela necessidade de se 

“aprofundar e estender a reflexão sobre as questões éticas do turismo para além das dimensões 

inicialmente consideradas no princípio da sustentabilidade, as quais (…) estavam muito confinadas à 

responsabilidade ecológica e ao respeito pela diversidade cultural” (Brito-Henriques, 2010: 222). 

Conforme abordado anteriormente, foi o Código Mundial de Ética do Turismo, aprovado em 1999 pela 

OMT, que estabeleceu os princípios que devem ser seguidos pelo turismo responsável. Também o Fórum 

Universal das Culturas, em 2004, considerou o turismo responsável como veículo de conservação da 

diversidade cultural e natural. 
171

 A distinção entre estes conceitos foi adoptada de Sant’Anna et al. (2001: 36 in Oliveira, 2002), 

segundo a qual preservação diz respeito à “manutenção estática da natureza”, enquanto na conservação 

“a natureza é transformada sob controle, levando em conta as necessidades humanas”. No primeiro 

caso, está-se perante o “perigo de extinção de um ou mais tipos de capital natural” (Baptista, 2006: 96 in 

Fonseca et al., 2006), enquanto no segundo pressupõe-se uma “gestão da utilização da biosfera pelo ser 

humano, de tal modo que produza o maior e sustentado benefício para as gerações actuais, mas que 

mantenha a sua potencialidade para satisfazer as necessidades e as aspirações das gerações futuras” 

(UICN/PNUMA/WWF, 1980).       
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3.2.1.2. Análise crítica e conclusão  

Todas as definições de DTS emergiram, basicamente, do relatório Brundtland, 

que alertou para a necessidade de conciliar o desenvolvimento económico com a 

conservação do ambiente, numa lógica de solidariedade geracional que atenda à 

satisfação das necessidades humanas e às limitações do ambiente em satisfazer estas 

necessidades (Moniz, 2006; Filho, 2003), conforme vimos antes.  

Constatando-se um crescimento do turismo a nível mundial, conforme se 

abordará na secção 3.4.2, e reconhecendo a sua importância para o desenvolvimento 

económico, a várias escalas, mas também as pressões crescentes sobre os recursos 

naturais e socioculturais que este sector impõem aos destinos turísticos, a problemática 

do DTS continua e deverá continuar nas próximas décadas no centro das atenções dos 

distintos stakeholders, até porque o próprio conceito de DTS não se encontra totalmente 

consolidado, como argumentam em sentido contrário alguns autores
172

. 

O DTS, enquanto conceito cultural, conforme o considera Smith (2001 in 

Weaver 2007: 575-576) presta-se, segundo aquele autor, a múltiplas interpretações face 

à ambiguidade e maleabilidade, que permitem a sua apropriação por defensores de 

diferentes ideologias, no sentido de “(…) representar e defender praticamente qualquer 

modelo de desenvolvimento”. Butler (1999), na revisão do estado-da-arte que efectuou, 

também considera o conceito de turismo sustentável ambíguo, pela confusão gerada em 

torno do verbo «sustentar», que significa «manter» ou «prolongar». O uso indistinto de 

turismo sustentado como sinónimo de turismo sustentável impõe a consideração de que 

“o desenvolvimento é «sustentado» se existem condições económicas, sociais e políticas 

que o suportem. (…) É «sustentável» se pressupõe a melhoria das condições 

económicas, sociais e ambientais da região e das populações autóctones garantindo, 

simultaneamente, às gerações futuras, as condições necessárias ao seu próprio 

desenvolvimento sustentável. (…), tal facto não impede que o desenvolvimento 

[sustentável] também tenha que ser sustentado, ou seja, tem de haver a preocupação de 

criar as condições económicas, sócias e políticas necessárias ao arranque de um 

                                                 
172

 Butler (2002 in Henriques, 2003: 214) chega mesmo a considerar que “não existe turismo 

sustentável”, pois “os sectores económicos tomados individualmente não podem ser sustentáveis por si 

só”. Como argumento destas afirmações o autor refere que “o desenvolvimento sustentável é um conceito 

global e não sectorial (…) só o mundo pode ser sustentável. O conjunto de todos os sectores de 

actividade, incluindo o turismo, devem caminhar no sentido de atingir a sustentabilidade, embora não a 

possam alcançar individualmente”.  
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processo de desenvolvimento” (Moreira; 2005: 3)
173

. Oliveira (2002), por seu lado, 

alude à imprecisão do conceito DTS, que ao possibilitar imensas definições, “(…) faz 

com que nenhuma delas seja universalmente aceite”.  

O carácter conflituante entre os termos turismo e desenvolvimento sustentável, 

devido à complexidade de relações que comportam (Rodrigues; 2002, in Assis; 2003)
174

 

e a “«nova» roupagem do desenvolvimento capitalista - sob «novos» adjectivos como 

«sustentável», «equitativo», «local», «humano, etc. - para encobrir as suas «velhas» 

práticas de expansão mundial em busca do lucro” (Assis; 2003: 136 e no mesmo 

sentido Mesquita; 2006) são algumas das críticas deparadas na revisão bibliográfica 

efectuada. 

Reconhece-se a banalização da utilização do conceito DTS sem que esteja 

garantida a concretização dos seus objectivos, como por exemplo, a “(…) retórica do 

ambientalismo «pragmático» ou «superficial» para aplicar uma «lavagem verde» a 

produtos e práticas de comércio habitual (…)”(Mowforth e Munt, 1998, citados por 

Weaver 2007: 576), ou seja a abusiva utilização do prefixo “eco” em alguns produtos e 

destinos turísticos que por essa via procuram obter vantagens competitivas mais não são 

do que “acções ecológicas de «fachada»” (Fergus e Rowney, 2005: 23 in Rego et al., 

2006 :173). 

Brito-Henriques (2010: 222) chama a atenção para os seguintes equívocos em 

torno do turismo sustentável: i) pensá-lo “(…) como um dos modelos possíveis de 

turismo, e não como uma meta a atingir ou um critério a seguir na delineação das 

estratégias de desenvolvimento turístico, qualquer que seja o recurso em que este se 

baseie”; ii) considerá-lo apenas com a “(…) preocupação em minimizar possíveis 

impactes negativos sobre os sistemas naturais, quando a grande novidade está em 

procurar contribuir activamente para a valorização da componente ambiental e das 

dimensões da identidade e autenticidade cultural das comunidades de acolhimento”. A 

distinção entre “«bom» turismo (o das viagens independentes) e «mau» turismo 

(pacotes de férias para o mercado de massa)” (Swarbrooke, 2002b: 102), é outra crítica 

                                                 
173

 Este autor reforça esta perspectiva exemplificando da seguinte forma: “um projecto é «sustentado» se 

alguma, ou algumas, características o sustém, como por exemplo os fundos comunitários. Um projecto é 

«sustentável» se, transversalmente, assegura a melhoria das condições de vida económica, social e 

ambiental das populações a que se dirige e, ao mesmo tempo, não põe em causa a capacidade futura da 

região e das suas populações em levar a cabo novos projectos sustentáveis” (Moreira; 2005: 3). 
174

 Para Rodrigues (1998, in Assis, 2003: 136) o desenvolvimento sustentável enforma de contradições, 

considerando-o “(…) ambivalente, híbrido, uma vez que a sustentabilidade é um conceito da Biologia, 

aplicada ao equilíbrio dos ecossistemas, enquanto o desenvolvimento é um conceito da Economia, 

relacionado geralmente ao crescimento económico «tout court»”.    
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com a qual se concorda plenamente. A este propósito, retenha-se a opinião de vários 

autores, entre eles Swarbrooke (2002b: 103), segundo o qual a sustentabilidade do 

turismo relaciona-se com a sua gestão e não com a tipologia, significando que “(…) 

nenhum tipo de turismo é intrinsecamente mais sustentável ou melhor do que outro”.
175

 

 A dificuldade de implementação das estratégias de turismo sustentável é 

evidente. Como corolário desta situação, muitos autores dissertam sobre a excessiva 

ênfase na formulação de princípios orientadores e na pouca atenção à sua 

operacionalização. Esta atitude é reveladora de obstáculos na articulação da teoria com 

a prática e contribui para uma escassez de resultados profícuos (Swarbrooke, 2002b; 

Weaver, 2007; Moniz, 2006 e Assis, 2003)
176

. Corrobora-se a opinião de Brito-

Henriques (2010: 223), quando refere que ainda persiste uma “insuficiente ou 

superficial adesão aos novos valores da sustentabilidade e responsabilidade no 

turismo”, com o argumento de que a avaliação dos benefícios desta actividade 

privilegia os aspectos directamente ligados à esfera económica
177

, designadamente, “a 

criação de emprego, o investimento gerado, os efeitos multiplicadores do consumo de 

bens e serviços por parte dos turistas e das empresas do sector”.  

 O carácter utópico do desenvolvimento sustentável, e particularmente do turismo 

sustentável, é abordado frequentemente na literatura, admitindo-se que o turismo 

totalmente sustentável é, eventualmente, um mito, e como tal não atingível, sendo, no 

entanto, possível e imprescindível torná-lo mais sustentável (Swarbrooke, 2002b, 

Moreira; 2005 e OMT/PNUMA; 2006)
178

. Não obstante, Clarke (1997) considera que o 

turismo sustentável é mais significativo “(…) como objectivo director do que como 

objectivo concreto”, ou seja como paradigma de desenvolvimento e não como 

adjectivo, validando, mesmo assim, o empenhamento neste desenvolvimento turístico, 

                                                 
175

 Neste sentido, Weaver (2007) considera premente que o turismo massificado de sol e mar se 

desenvolva de modo ambiental e socioculturalmente sustentável. 
176

 Alguns efeitos positivos são avançados por Rego et al. (2006: 173), “designadamente no controlo da 

poluição, no desenvolvimento de fontes de energia alternativa e na consciencialização que a comunidade 

de negócios adquiriu acerca dos benefícios de trabalhar com ONGs, grupos de interesses e outros 

stakeholders que não os accionistas/proprietários”. 
177

 Como acentua Swarbrooke (2002b: 101), “o turismo sustentável não existirá se não houver 

viabilidade económica de longo prazo no que se refere às organizações e destinações de turismo”. 

Também Mesquita (2006) e Rego et al. (2006) referem a primazia da eficiência económica no DTS. 
178

 A OMT (1997 in Pérez de las Heras; 2004) demonstra que existem razões éticas, científicas, 

ecológicas e económicas que justificam o apoio ao DTS. Num dos seus guias práticos (OMT, 2005: 499) 

apresenta um vasto conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável para os destinos turísticos, 

“(…) como instrumentos que proporcionam informação adequada para a tomada de decisões e que 

conduzem a colocação em prática de soluções, ao estabelecimento de associações e à melhoria da gestão 

e do planeamento”. Estes indicadores poderão contribuir para o estabelecimento de um sistema de 

classificação do turismo sustentável. Este sistema, segundo Swarbrooke (2002b), é necessário para 

auxiliar os consumidores que desejem comprar produtos turísticos mais sustentáveis.      
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uma vez que a sua renúncia conduziria, provavelmente, a péssimos resultados (Weaver; 

2007: 580).  

 Perante o exposto, é compreensível que surjam posicionamentos de alerta para a 

necessidade de rever o conceito de desenvolvimento sustentável (Rodrigues, 2003 

citado por Martoni; 2006) e da mesma forma o de DTS, como extensão daquele 

desenvolvimento ao contexto específico do turismo. Neste sentido, a conceptualização 

do desenvolvimento sustentável, tem evoluído, nas últimas décadas, conforme 

mencionado anteriormente, da trilogia clássica – sustentabilidade económica, ambiental 

e social – para as seguintes novas dimensões mais operacionais: cultural, territorial, 

ética, política e institucional, às quais Bramwell et al. (1996 in Butler, 1999) acrescenta 

a gestão.    

 Conclui-se a abordagem do conceito de DTS com as seguintes reflexões de 

Swarbrooke (2002): i) a análise do turismo sustentável não pode ser individualizada do 

debate mais vasto sobre o desenvolvimento sustentável no seu todo; ii) as iniciativas 

que visem a sustentabilidade turística implicarão benefícios para uns e prejuízos para 

outros; iii) até ao presente tem faltado, eventualmente, realismo e pragmatismo ao 

debate sobre o turismo sustentável, por via do excesso de expectativas
179

. 

 Como decorre do exposto, o desenvolvimento sustentável deve contemplar a 

integração do turismo e a sua compatibilização com as características ambientais, 

económicas e socioculturais, bem como processos contínuos e participados de 

planeamento e gestão (Vera Rebollo, 1997), integrando as restantes dimensões 

supracitadas. Contudo, após a revisão da literatura relativa ao conceito de DTS, persiste 

a seguinte questão: 

 

 

  

 

                                                 
179

 A este propósito, Brito-Henriques (2010: 224) destaca que o previsível contínuo crescimento das 

actividades turísticas “(…) não significa que o turismo vá crescer de igual modo ou ao mesmo ritmo em 

todos os locais. Porém, a verdade é que impelidas por essa ilusão, muitas cidades, regiões, e mesmo 

países inteiros, têm depositado no turismo expectativas de prosperidade dificilmente realizáveis”.  

Será que a sustentabilidade do turismo contribui para a sua democratização, ou seja, 

para o alargamento do acesso? 
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 3.2.2. Governância de produtos e destinos turísticos   

 3.2.2.1. Políticas turísticas  

As políticas públicas relativas aos mercados turísticos, ou seja as políticas do 

turismo
180

 são necessárias para corrigir ou mitigar as falhas de mercado. A intervenção 

pública nos mercados turísticos justifica-se perante as seguintes falhas (OMT, 1998; 

Díaz Pérez, 2006): i) existência de estruturas de mercado competitivamente 

imperfeitas – originadas pelos monopólios (controlo total) ou oligopólios (controlo 

parcial), particularmente dos operadores turísticos, cujos efeitos se traduzem em preços 

superiores aos praticados em mercados de livre concorrência; ii) carência de bens 

públicos – estes bens são caracterizados pela ausência de rivalidade no seu consumo, 

isto é, o seu uso não implica menor disponibilidade para outros cidadãos, e pela não 

exclusão, ou seja, tanto podem ser consumidos pelos visitantes como pelos residentes 

consumidores; iii) externalidades
181

 inerentes ao desenvolvimento da actividade 

turística – embora estas actividades gerem externalidades positivas, também originam 

muitas negativas, designadamente as relacionadas com a degradação dos sistemas 

ambientais e com os impactos socioculturais, assim como as resultantes dos efeitos 

territoriais, associados à expansão dos aglomerados pré-existentes e/ou à criação de 

novas áreas edificadas. A estas acrescenta-se a informação incompleta entre os agentes 

económicos e os consumidores – a deficiente informação proporcionada por parte dos 

mercados, situação cada vez mais ultrapassada com a inovação e difusão das TIC, 

conforme abordado anteriormente, tem implicado a produção de legislação de defesa do 

consumidor e a respectiva divulgação e fiscalização.  

                                                 
180

 Entendidas como um conjunto, articulado e coerente, de directivas, regulamentos, normas, objectivos e 

estratégias de desenvolvimento e promoção que proporciona uma estrutura na qual são suportadas as 

decisões colectivas e individuais que afectam directamente as actividades turísticas inerentes aos 

processos de atracção, estada ou residência ocasional de cidadãos dentro de um destino (Ritchie e Crouch, 

2003; Velasco González, 2004 in Díaz Pérez, 2006).  

Em Portugal a definição das políticas de turismo, a nível nacional, cabe ao governo, através do Ministério 

da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento - Secretaria de Estado do Turismo, e a responsabilidade 

da sua concretização está cometida ao Turismo de Portugal. A nível regional compete às Entidades 

Regionais de Turismo e às Direcções Regionais de Turismo dos Açores e da Madeira o suporte regional 

para a implementação da política de turismo.  

A nível europeu não existem políticas comuns dirigidas especificamente ao turismo, no entanto, dado o 

carácter transversal das actividades turísticas, o sector é afectado por muitas políticas e medidas 

comunitárias, designadamente no âmbito dos transportes, do ambiente, das TIC, da higiene alimentar, da 

energia e da fiscalidade, entre outras, que por vezes não têm em consideração as especificidades e os 

interesses do turismo (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, C 135 de 6 de Junho de 2002).  
181

 Entendidas como as acções de uma pessoa, entidade ou empresa que afectam outras pessoas, entidades 

ou empresas. As externalidades podem ser negativas (deseconomias externas), se aquelas acções 

implicarem prejuízos e as perdas não forem compensadas, ou positivas (economias externas), se os 

impactos resultantes das actividades forem positivos (OMT, 1998; Díaz Pérez, 2006).  
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No sentido de corrigir as falhas de mercado, os governos estipulam políticas 

sectoriais, cujos objectivos quantitativos e qualitativos, no caso do turismo, podem ser 

agrupados da seguinte forma (Cooper et al., 2007; Díaz Pérez, 2006): i) económicos – 

fomentar o crescimento económico; melhorar o saldo da balança de pagamentos, 

ampliando as entradas de divisas; distribuir os benefícios e os custos de modo 

equitativo; regulamentar o mercado, protegendo os consumidores e impedindo a 

concorrência desleal (a acção governamental deve incidir na criação de legislação 

reguladora das actividades turísticas, na disponibilização de incentivos fiscais e no 

desenvolvimento de acções de coordenação da actuação dos agentes envolvidos nas 

actividades turísticas, fomentando a competitividade, de modo a evitar situações de 

controlo da oferta e da procura, e incrementando a transparência e a flexibilidade do 

mercado), entre outros; ii) sociais – criar emprego; maximizar os benefícios para a 

comunidade local; incrementar a participação no turismo das classes mais 

desfavorecidas, tais como reformados, deficientes, população infantil; promover a 

educação e a formação de recursos humanos; garantir a segurança dos visitantes e das 

comunidades residentes; entre outros; ii) de sustentabilidade – conservar o património 

histórico-artístico e biofísico (paisagens, endemismos florísticos e faunísticos, 

fenómenos naturais atractivos para o turismo); disponibilizar e gerir eficientemente os 

recursos naturais e socioculturais, quer individualmente, quer em parceria; fomentar a 

interculturalidade entre a população local e os turistas
182

; monitorizar os efeitos das 

actividades turísticas; reduzir a sazonalidade diversificando e melhorando a qualidade 

dos produtos e dos destinos turísticos, entre outros; iii) políticos – melhorar a imagem 

do país ou região como destino turístico, exigindo uma coordenação do 

desenvolvimento e do marketing turísticos; disponibilizar e gerir eficazmente as infra-

estruturas rodo-ferroviárias, aeroportuárias, portuárias, de saneamento, entre outras, e 

bens públicos de suporte às actividades turísticas; integrar os habitantes das diferentes 

regiões ou culturas de um território; incrementar a solidariedade entre PD e PED, entre 

outros. 

Sinteticamente, as entidades públicas com a responsabilidade sectorial do 

turismo devem ter como desígnio a definição das respectivas políticas, cujo papel mais 

importante é garantir que um determinado destino tenha uma concepção inequívoca da 

situação de partida e uma visão estratégica de longo prazo, e a instituição dos 
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 O intercâmbio cultural deverá permitir a coexistência pacífica entre os diferentes grupos, assente no 

respeito e na tolerância. Resultará na incorporação de elementos culturais novos, quer na comunidade 

residente, quer nos turistas/visitantes, contrariamente ao multiculturalismo, cuja preservação das práticas 

culturais pelo cultivo da diferença pode levar à guetização.  
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mecanismos ajustados à criação de um ambiente proporcionador de máximos benefícios 

para os diversos agentes e actores, mitigando as incontornáveis externalidades 

negativas. Esta perspectiva excede largamente a centragem das políticas turísticas, 

essencialmente, na promoção dos destinos, conforme defendem, ainda actualmente 

segundo Pedro (2009), alguns agentes do sector. 

 Apesar da relevância das políticas públicas aplicadas pelos governos às 

actividades turísticas, estas são desenvolvidas, essencialmente, pelos privados. No 

entanto, a elevada complexidade do sector turístico exige que os governos assumam a 

respectiva coordenação e a liderança dos processos de cooperação, uma vez que detêm a 

autoridade e os meios para as desenvolverem. Acredita-se, na esteira de Hall (2004), 

que o desenvolvimento turístico desprovido de regulamentação e planeamento 

conduziria, eventualmente, à degradação dos recursos ambientais e sociais dos quais o 

turismo depende.    

Neste sentido, considerando o papel do Estado na regulação do turismo, Cooper 

e Hall (2008), identificam de um modo geral as seguintes funções governativas, também 

referidas em Hall (2004 e 1994): i) coordenação – necessária dentro e entre os 

diferentes níveis do governo, de modo a evitar duplicação de recursos entre os vários 

órgãos governamentais e do sector privado no sentido de desenvolver estratégias 

eficazes para o turismo. Envolver os stakeholders, muitas vezes com interesses díspares, 

é uma tarefa difícil, no entanto, as entidades governativas, sobretudo na escala local, 

têm procurado conciliar opiniões no sentido de se estipularem objectivos comuns
183

; ii) 

planeamento – ocorre em diferentes escalas e de diferentes formas (económico, social, 

ambiental, regional, urbano, rural, utilização dos solos, promoção, comercialização, 

entre outras). Apesar de ser fundamental para a actividade governativa de 

desenvolvimento turístico, uma vez que implica actuar sobre o presente tendo em vista 

produzir um futuro desejado, “a execução de um plano ou estratégia não garante por si 

só resultados adequados para as partes interessadas (…)” (Hall, 2004: 185); iii) 

legislação e regulamentação – cabe ao governo legislar e regulamentar directa ou 

indirectamente o sector turístico. Muitas das resoluções tomadas neste sector dependem 

de decisões políticas levadas a cabo por outras jurisdições, como por exemplo, política 

económica, ambiental, de conservação, de transportes, entre outras. O grande desafio da 

acção governativa é compatibilizar os interesses das empresas do sector, que embora 

                                                 
183

 Considera-se, contudo, que este propósito pode ser condicionado e/ou manipulado, em função de 

interesses político-partidários, nos períodos pré-eleitorais.  
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reconheçam a importância do governo na criação de infra-estruturas e na promoção, 

procuram a desregulamentação do turismo, e os pedidos de aumento de regulamentação 

por parte de grupos de interesse, ligados à protecção ambiental e à justiça social; iv) 

empreendedorismo – para além do fornecimento de infra-estruturas básicas, os 

governos podem, também, exercer funções empresariais no turismo, nomeadamente na 

gestão de hotéis, museus, empresas de viagens e parques nacionais. Actualmente, 

verifica-se uma menor tendência de intervenção do Estado a este nível, em consonância 

com os processos de privatização e de cooperação, e um acréscimo na criação de 

instalações desportivas, no reordenamento urbano e na organização de eventos, 

actividades empreendedoras como arte de uma estratégia de competitividade; v) 

incentivo – as medidas tomadas pelo governo como estímulo ao desenvolvimento 

turístico são análogas às adoptadas no seu papel empresarial. Segundo Mill e Morrison 

(1985, citados por Hall, 2004), existem três formas dos governos incentivarem o 

turismo: a) oferta de incentivos financeiros – empréstimos subsidiados, amortizações de 

capital ou mesmo subsídios directos para os investidores privados; b) financiamento 

disponibilizado ao sector privado, a custos reduzidos ou nulos, para projectos de 

investigação; c) apoio financeiro às actividades de marketing e de divulgação, 

objectivando o incremento da procura turística e a divulgação de investimentos com 

vista a incentivar os investimentos em atracções e instalações turísticas (o desempenho 

neste papel é, por norma, tão extensivo que, usualmente é reconhecido como uma 

função independente); vi) promoção – os órgãos de turismo identificam os mercados 

potenciais e estimulam a visita de turistas estrangeiros. Desenvolvem, também, 

campanhas de marketing dirigidas ao turismo interno. Estes processos de divulgação do 

turismo, através de campanhas de marketing, são as principais actividades do governo. 

Uma das formas de intervenção governamental para financiar a promoção turística 

consiste na “apropriação de recursos de um fundo de receita consolidada por meio de 

processos orçamentários” (Hall, 2004: 191); vii) turismo social – refere-se ao turismo 

praticado por cidadãos economicamente desfavorecidos. Murphy (1985, citado por Hall, 

2004) considera este tipo de turismo uma forma de medicina preventiva, uma vez que 

proporciona aos menos afortunados os benefícios físicos e psicológicos decorrentes do 

repouso e das viagens. Por outro lado, segundo Haulot (1981, citado por Hall, 2004), o 

turismo social justifica-se perante a justiça, a dignidade e a alegria de viver que a 

sociedade moderna deve proporcionar a todos os cidadãos. Esta intervenção 

governamental tem vindo a diminuir significativamente nas últimas décadas; viii) 

interesse público – o papel do governo é proteger os interesses da comunidade e não 
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forçosamente os do turismo, uma vez que as políticas do sector devem ser enquadradas 

num contexto mais vasto de outras políticas, designadamente de coesão económica, 

social e ambiental.  

  Para além das diferentes categorias de intervenção governativa no turismo, 

convém, também, considerar as diversas políticas, que segundo Anderson (1994 citado 

por Cooper e Hall, 2008) são as seguintes: reguladora, a auto-reguladora, distributiva e 

redistributiva. A política reguladora implica restrições e limites às acções dos cidadãos 

ou das organizações. A política auto-reguladora, embora semelhante à reguladora, no 

que diz respeito ao controlo do comportamento dos grupos ou indivíduos, é no entanto 

implementada por grupos regulamentados ou ONG. A auto-regulamentação resulta de 

políticas governamentais para reduzir os custos de execução ou para satisfazer as 

necessidades de determinados grupos sectoriais. A política distributiva pressupõe a 

disponibilização de benefícios direccionados, sobretudo, para a promoção, mas também 

sob a forma de créditos para investimento, reduções fiscais, entre outras opções. A 

política redistributiva pretende transferir riqueza ou outros recursos de um grupo da 

sociedade para outro, incentivando o consumo turístico em locais que requerem maiores 

rendimentos e criação de emprego, beneficiando, desse modo, comunidades periféricas 

e/ou marginalizadas. Transversal a estas políticas é a necessidade de se considerarem as 

limitações de recursos, o domínio de determinados agentes sobre outros e a actividade 

reguladora e de controlo por parte do Estado (Henriques, 2003). 

As políticas turísticas operacionalizam-se através de fins – “princípios ou 

opções de desenvolvimento que inspiram um conjunto de objectivos” –, de objectivos – 

“decisões sobre aspectos concretos da actividade turística que ao serem modificados 

permitem atingir os fins previamente estabelecidos” e de metas – cada uma destas 

representa a “quantificação de um objectivo (…) e constitui a maneira operativa de 

atingir o objectivo proposto” (Díaz Pérez, 2006: 56). 

 Conforme aludem Bote Gómez e Marchena Gómez (1996 in Díaz Pérez, 2006), 

os fins são estipulados a nível político e podem ser incorporados nos programas 

partidários, fazendo parte dos princípios essenciais e estratégicos da política económica 

e social. Os objectivos, por seu lado, têm uma índole mais técnica que política, pois 

configuram uma decisão alicerçada num diagnóstico prévio sobre problemas resultantes 

das actividades turísticas que se pretendem corrigir ou atenuar.  

Para alcançar os objectivos da política turística podem ser utilizados diferentes 

instrumentos estruturais ou conjunturais. Os primeiros são tradicionais e correspondem 
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à maioria das intervenções políticas no turismo e nos demais sectores económicos. 

Salientam-se os seguintes instrumentos estruturais (Pedro, 2009): i) orçamentais ou 

económicos – criam estímulos positivos ou negativos no sentido de maximizar os 

benefícios potenciais das actividades turísticas e minimizar os riscos das mesmas, 

traduzindo-se em receitas e despesas públicas, consoante se tratem de impostos ou 

multas, por exemplo para mitigar determinados efeitos negativos, ou de subsídios, 

empréstimos ou incentivos fiscais, para auxiliar os agentes nos seus investimentos com 

vista a incrementar a competitividade, nomeadamente no âmbito da formação de 

recursos humanos; ii) normativos ou de tipo legal – concebem marcos institucionais de 

ordenamento, designadamente no âmbito sanitário, territorial (construção e zonamento), 

de segurança, de conservação dos recursos naturais e socioculturais, de controlo de 

qualidade ambiental, de classificação dos alojamentos turísticos, de legislação laboral e 

fiscal, de defesa do consumidor, de preços, de concepção de licenças, entre outros; iii) 

de gestão do conhecimento – melhoram a informação e o conhecimento no turismo, 

nomeadamente através da sua criação (investigação, desenvolvimento e inovação – 

ID&I), da sua difusão (abrangendo circulares, boletins, revistas especializadas, e assim 

por diante) e da sua aplicação “aos processos de produção de experiências turísticas, 

através de técnicas como a reengenharia de processos, os sistemas de qualidade total, 

os padrões e indicadores, a melhoria da coordenação dos agentes políticos do turismo, 

etc.” (p. 211).  

 Os instrumentos conjunturais da política turística destinam-se a melhorar a 

imagem dos destinos e a percepção de segurança que os turistas deles possuem, perante 

os perigos e as vulnerabilidades associadas aos fenómenos terroristas e climáticos 

(Pedro, 2009). 

 Pelo exposto, reconhece-se que o sector público, órgãos de governo e de 

administração, detêm um papel protagonista essencial no desenvolvimento do turismo, 

alicerçado nas seguintes intervenções: “árbitro, disciplinando e orientando os 

comportamentos dos diversos actores, privados e públicos; criador de economias 

externas; responsável pela formação profissional e pela preservação, conservação e 

manutenção dos recursos turísticos primários; impulsionador ao nível da oferta e da 

procura (marketing; promoção); agente económico, com envolvimento directo 

(pousadas)” (Cavaco, 1999: 282). No entanto, o sector privado e as ONG também 

devem estar envolvidos na definição e implementação das políticas do turismo.    
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 3.2.2.2. Desenvolvimento competitivo e sustentável dos destinos 

turísticos    

A melhoria da sustentabilidade e da competitividade
184

, propósito defendido pela 

Comissão Europeia, pela OMT e pelo PNUMA, entre outras organizações, constitui o 

objectivo contemporâneo das políticas do turismo, designado de terceira geração por 

Pedro (2009)
185

. De acordo com Kim et al. (2001 in Firmino, 2007: 169-170), 

contribuem para condicionar a oferta turística os seguintes elementos da 

competitividade: “i) demografia, ambiente, segurança, atitudes dos residentes 

(hospitalidade), aspectos socioculturais e o seu atractivo único e distinto; ii) 

competitividade sustentável, capacidade de carga, excelência, qualidade dos bens e 

serviços; iii) vantagens comparativas: fisiografia, clima, recursos históricos e culturais, 

dimensão da economia, indústrias relacionadas e de suporte, infra-estruturas, 

acessibilidades, transportes, voos directos, tecnologia, recursos humanos, 

conhecimento, capital financeiro, gestão da informação e da investigação, diagnóstico; 

iv) vantagens competitivas: alocação de recursos, custos, preços, eficiência, eficácia, 

performance, capacidade de organização, empreendedorismo, auditoria, manutenção e 

crescimento; v) estratégia face aos mercados-alvo, estratégias para a procura e para a 

oferta, ligação aos mercados, posicionamento
186

, branding, (…) intermediários de 

                                                 
184

 Esta é entendida como a capacidade de manter ou incrementar os níveis de rentabilidade empresarial 

relativamente aos concorrentes (Grant, 2004 in Díaz Pérez, 2006) ou como a expressão das vantagens 

competitivas da oferta de um destino turístico ou país, contributivas para a sua diferenciação perante os 

demais competidores (Saer, 2005), isto é “são competitivas as empresas ou os destinos turísticos que 

oferecem ao mercado mais valor que os seus rivais pelos mesmos esforços, ou então o mesmo valor que 

os seus rivais por menos esforços” (Bordas, 2003: 5). Para Pereira et al. (2005 in Firmino, 2007) 

competitividade empresarial ou industrial é a capacidade que estas organizações têm de desenvolver de 

modo sustentado uma relação bem sucedida com o ambiente envolvente, considerando como vantagem 

competitiva o valor gerado para os consumidores de forma distinta dos concorrentes, possibilitando que 

aquelas constituam e sustentem um posicionamento no mercado, evidenciando-se das demais na 

competição.      
185

 O de segunda geração procurava a maximização do bem-estar da população e o primário incitava o 

incremento do número de visitantes.  
186

 Para Heath e Wall (1992: 115 in Valls, 1996: 188-189) “o posicionamento é realmente um estado da 

mente, é uma percepção que se fixa na mente dos consumidores”, isto é, posicionar um produto turístico 

implica proporcionar na mente dos consumidores um chamariz que identifica o produto ou o destino, 

atendendo às necessidades que procura satisfazer. Neste sentido, o posicionamento de um produto 

turístico assenta na valorização das suas características mais diferenciadoras – que facilitam e 

individualizam a selecção –, da imagem de marca – que consagra determinadas garantias aos 

consumidores – e dos benefícios – decorrentes das promessas feitas aos compradores, em comparação 

com os produtos concorrenciais. Ainda segundo os mesmos autores, existem neste processo as seguintes 

etapas: i) “determinação da situação actual respeitante aos concorrentes; ii) decisão sobre a posição 

desejada; iii) planeamento para alcançar a posição desejada; iv) estratégia de execução do plano”. Para 

obter sucesso no posicionamento de um produto turístico, garantindo que os consumidores assumem a 

posição desejada e a identifiquem perante a concorrência é necessário ter em conta os seguintes elementos 

que personalizam o produto (Balanzá e Nadal, 2003 e Valls, 1996): i) características internas – qualidade 

dos recursos e atractivos, dos bens e serviços utilizados e da quantidade e qualidade dos serviços 

auxiliares; ii) infra-estruturas e equipamentos – acessos, sinalização, tipos de construção, entre outros; iii) 
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marketing; vi) visão e vontade dos políticos e restantes stakeholders, sistema turístico e 

seus impactos integrados, clustering, cooperação empresarial e alianças estratégicas, 

sinergias nas interdependências com outros destinos”.  

Na perspectiva do relacionamento do consumidor com um destino turístico, a 

competitividade deste resulta do maior valor oferecido aos turistas e visitantes e do 

menor esforço que lhes é exigido em troca. O valor deriva da soma das experiências, 

das emoções e da qualidade dos serviços e o esforço decorre da adição das 

incomodidades, da insegurança e do preço (THR, 2006a), (Figura 37).  

 

Figura 37 – Fórmula Valor por Esforço 
Fonte: THR – Asesores en Turismo Hotelería y Recreación (2006a: 36), (adaptação). 

No âmbito do valor atribuído ao consumidor, as experiências são essenciais e 

devem ser singulares, qualificadas, sofisticadas, simbólicas e diversificadas, conforme 

se aprofundará na secção 3.4. A satisfação das necessidades emocionais dos 

visitantes/turistas resulta das experiências e constitui uma parte importante do valor que 

lhes é proporcionado, obtendo-se efeitos diferenciados em função da gestão emocional 

que for implementada
187

 (Figura 38). Os processos de serviço relacionam-se com a 

eficiência e a qualidade com que estes préstimos são concebidos e fornecidos ao cliente 

e integram elementos físicos, tecnológicos e humanos (THR, 2006a). 

Do esforço com que os clientes se vêm confrontados, destacam-se as 

incomodidades – ausência ou deficiência de infra-estruturas de acesso, horários não 

compatíveis com as actividades desenvolvidas, degradação do património, poluição, 

falta de higiene e limpeza, entre outras –, a insegurança – relacionada não só com as 

questões de integridade física, mas também com aspectos psicológicos e/ou comerciais, 

como por exemplo as burlas e as fraudes na aquisição de serviços –, e o preço – 

sobretudo se o valor a pagar não corresponder ao tipo e qualidade do serviço recebido 

(THR, 2006a). 

 

                                                                                                                                               
gestão realizada e sua eficácia perante o cliente; iv) imagem de marca e sua percepção na mente dos 

consumidores; v) preço – relação com a qualidade do produto oferecido.  
187

 Neste processo, as emoções não devem ocorrer em detrimento da qualidade do serviço espectável 

pelos clientes, mas antes terão que ser algo extra (Arussy, 2002).  
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Figura 38 – Pirâmide emocional 
Fonte: adaptação da Pirâmide de Maslow (THR, 2006a: 37). 

 Pertinente para o desenvolvimento competitivo e sustentável dos destinos 

turísticos, numa economia cada vez mais global, é o modelo de Ritchie e Crouch 

(2003)
188

, que evidencia a relevância da competitividade e da sustentabilidade no 

desenvolvimento turístico dos destinos, nos domínios económico, ambiental, social, 

cultural e político.  

 Com este modelo os autores identificam os seguintes elementos que devem ser 

considerados na gestão destes destinos turísticos: i) recursos e factores de suporte – 

são os elementos sem os quais seria impraticável desenvolver turisticamente um destino, 

pois compõem os alicerces que sustentam o estabelecimento do sector turístico. A 

existência de importantes recursos turísticos acompanhados de débeis factores de apoio, 

como acontece em alguns PED, contribui para um fraco e desqualificado 

desenvolvimento turístico. O modelo aponta os seguintes factores de apoio: infra-

estruturas; acessibilidades; recursos facilitadores (capital de conhecimento e capital 

financeiro); hospitalidade; iniciativa empresarial (empreendedorismo e desenvolvimento 

de um espírito empresarial dinâmico, inovador e competitivo); vontade política 

(traduzida nas atitudes de maior ou menor apoio ao desenvolvimento turístico por parte 

                                                 
188

 Uma abordagem sobre diferentes modelos de competitividade pode ser consultada em Firmino (2007).  

Aceitação  
O cliente deve sentir-se bem-vindo e parte integrante do 

destino visitado 

Singularidade  
Um serviço personalizado ao cliente, que o faça sentir que recebe um 

tratamento especial 

Variedade 
O turista gosta de ter ao seu alcance uma ampla variedade de opções entre as 

que eleger 

Crescimento 
O cliente deseja que a sua viagem lhe permita 

aprender, desenvolver-se e melhorar como pessoa 

Contribuição 
O cliente deseja sentir que a sua viagem 

contribui com algo útil para o destino 

 

Segurança 
O cliente deve ter a sensação de estar tudo sob controlo e sentir-se seguro 
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das entidades reguladoras; ii) atracções e recursos centrais – são os elementos 

motivadores da viagem turística, ou seja aqueles que, em primeira instância, induzem os 

visitantes a deslocarem-se ao destino, devido ao seu poder de atracção. O modelo 

considera as seguintes categorias: clima e fisiografia; cultura e história; mescla de 

actividades (estas possibilitam diferentes domínios experienciais – sentir, estar, 

aprender e fazer – que devem ser combinados no âmbito da economia da experiência – 

conforme se desenvolverá posteriormente – e realizam os recursos); eventos especiais; 

entretenimento; superstrutura turística (representa uma parcela significativa da 

atractividade turística de um destino – hospedagem, restauração, transportes, parques 

temáticos, entre outros); laços de mercado (pessoais, organizacionais e profissionais); 

iii) gestão do destino – as actividades de gestão destinam-se à operacionalização das 

decisões tomadas no âmbito das políticas e orientações estratégicas estabelecidas. As 

componentes contempladas no modelo são as seguintes: organização, marketing, 

qualidade do serviço/experiência, informação, desenvolvimento de recursos (humanos, 

de capital, básicos), gestão de visitantes e de crises; iv) política, planeamento e 

desenvolvimento – instrumentos estratégicos fundamentais para prospectivar, estruturar 

e implementar tendencialmente a competitividade e a sustentabilidade nos destinos 

turísticos, mantendo as aspirações de qualidade de vida dos seus residentes. Os autores 

consideram as seguintes componentes, algumas delas já foram abordadas na explicação 

do Modelo de Análise realizada anteriormente: definição do sistema do destino 

(explicitação das políticas e das características do destino), filosofia/valor (identificação 

do papel que o desenvolvimento turístico pode desempenhar na comunidade local), 

visão, posicionamento, desenvolvimento (implementação das estratégias adoptadas de 

modo a alcançar os objectivos delineados, através de programas de intervenção e das 

suas respectivas medidas, acções e recomendações), análise competitiva/comparativa, 

avaliação/monitorização e auditoria (seguimento e avaliação dos resultados da 

concretização das políticas e dos processos de planeamento, no sentido da melhoria 

contínua do destino; v) determinantes de qualificação e ampliação – factores que 

moderam ou amplificam a competitividade de um destino turístico, filtrando os efeitos 

de outros elementos centrais, e que são pouco manipuláveis na óptica da gestão 

turística. Porém, isso não deverá significar desconhecimento e passividade, antes pelo 

contrário, a maximização ou mitigação dos impactos, seja directamente pelas instâncias 

de gestão, seja indirectamente, pelo desenvolvimento de políticas de influência, deve ser 

implementada proactivamente. O modelo considera as seguintes componentes: 

localização; segurança; custo/benefício; interdependências entre destinos; consciência 
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da imagem; capacidade de carga (é o limite máximo de frequentação turística suportado. 

Este elemento é normalmente desenvolvido no plano estratégico de desenvolvimento do 

destino e, de acordo com o referido anteriormente, o modelo LAC, tem sido proposto 

como substituto da capacidade de carga).  

 O modelo considera ainda mais quatro componentes principais dos destinos 

turísticos. As vantagens comparativas (que derivam dos elementos do destino que são 

herdados ou que resultam da acção da sociedade
189

; são agrupadas nos seguintes sete 

factores essenciais: recursos humanos, recursos físicos, recursos de conhecimento, 

recursos financeiros, infra-estruturas e superstrutura do Turismo, recursos históricos e 

culturais - tangíveis e intangíveis - e dimensão económica), as vantagens competitivas 

(as que são “constituídas pelo valor adicionado que o destino é capaz de oferecer: o 

nível de eficiência na prestação dos serviços, a qualidade de acolhimento, a introdução 

de inovações, o sistema de promoção utilizado…” Ejarque, 2005: 219; agrupadas em 

auditoria e inventário, manutenção, crescimento e desenvolvimento, eficiência e 

eficácia), o ambiente global - macro (elementos globais que não sendo específicos do 

Turismo, condicionam a competitividade transversalmente a todos os destinos turísticos, 

estando fora da influência directa de qualquer um deles) e o ambiente competitivo - 

micro (elementos internos ao sistema local do destino que através das suas acções e 

actividades afectam directamente a performance das actividades turísticas. O ambiente 

interno, cujas influências recíprocas com o destino turístico são mais estreitas e directas, 

logo de gestão mais controlável, é composto por um vasto conjunto de empresas, 

organizações e grupos, locais ou externos que cooperam e competem), (Figura 39).  

Considerando a abordagem do DTS, anteriormente realizada, e o imperativo da 

competitividade, expressado nas linhas precedentes, evidencia-se a relação simbiótica 

entre estes dois objectivos da política turística, ainda que possa existir uma ligação 

conflituosa quando o planeamento e a gestão não são profícuos. As vantagens 

competitivas das empresas ou dos destinos turísticos dificilmente serão sustentadas e 

sustentáveis se os recursos naturais e socioculturais que suportam a oferta não forem 

preservados ou valorizados. Por outro lado, o incremento das receitas derivado do 

reforço da competitividade permite a conservação dos recursos locais (Díaz Pérez, 

2006). 

                                                 
189

 “Com base em seus recursos, em áreas que podem servir como atractivos, que podem ser as mais 

variadas e não necessariamente ligadas a elementos naturais, históricos ou paisagísticos, mas também 

da imagem, visibilidade, diversidade. Qualquer elemento da singularidade deve ser explorado” (Ejarque, 

2005: 219).  
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Figura 39 – Modelo de desenvolvimento competitivo e sustentável dos destinos turísticos 
Fonte: Ritchie e Crouch (2003) e Ritchie (2003), (adaptação). 
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  No seguimento da abordagem efectuada às TIC pode-se agora acrescentar que 

estas se revelam pertinentes para o desenvolvimento dos destinos turísticos e das 

empresas, uma vez que possibilitam novos relacionamentos de cooperação entre agentes 

(empresas e entidades gestoras dos destinos) e actores (comunidade residente e 

turistas/visitantes), quer num destino, quer entre diferentes destinos, no sentido de 

facilitar a optimização dos recursos, pela partilha de informação estratégica, o 

benchmarking e os intercâmbios necessários ao incremento da competitividade sectorial 

(Valles, 1999).    

 

 3.2.2.3. Governância enquanto conceito   

 Governância refere-se aos modos de acção, assumidos pelas entidades 

governativas, reveladores de competências de gestão em rede e de coordenação dos 

processos decisórios num contexto complexo de conciliação sucessiva de múltiplos 

actores, cujos resultados não são controlados por nenhum deles em particular (Pierre, 

2000, in Ribeiro, 2007). O Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica do Ministério 

da Economia traduziu, em 2002, o documento da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), com o título original em Inglês “Governance in 

the 21st Century” como “A Governância no Século XXI” e considerou o conceito de 

governância como “a forma como estão organizadas as actividades de governo dos 

agentes políticos, administrativos e sociais” (OCDE, 2002: 5). Contudo, existem outras 

traduções de governance, designadamente governança, governação e “nova 

governação”. Governança reporta-se “à acção, às maneiras ou ao sistema de 

governar, nos quais as fronteiras entre as organizações dos sectores público e privado 

se tornaram permeáveis. (…) reconhece a interdependência entre as organizações. A 

essência da governança é a sua relação interactiva entre e dentro de organizações 

governamentais e não-governamentais” (Stoker, 1995: 8 in Milani, s/d). Este termo foi 

utilizado nas comunicações da Comissão Europeia “Governança Europeia: Um Livro 

Branco” (Comissão Europeia, 2001d) e “Governança e Desenvolvimento” (Comissão 

Europeia, 2003a). Governação diz respeito à “arte ou maneira de governar, mas 

dotando-a de uma fórmula enriquecida com o contributo dos novos modelos de gestão 

pública, baseados na participação da sociedade civil em todos os níveis, local, 

regional, nacional e internacional” (Rosa, 2002: 136). Esta terminologia foi usada pela 

Comissão Europeia no documento “Um Livro Branco sobre a Governação Europeia: 
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Aprofundar a democracia na União Europeia” (Comissão Europeia, 2000) e na 

comunicação “A governação no quadro do Consenso Europeu sobre a política de 

desenvolvimento: Rumo a uma abordagem harmonizada na União Europeia” 

(Comissão Europeia, 2006b). A Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOT-DU) utiliza igualmente o conceito de governação. 

Perante a utilização indiscriminada dos vários termos, “nova governação” foi a 

expressão utilizada por Carlos Jalali (2005) no seu artigo “Nova governação, nova 

cidadania? Os cidadãos e a política em Portugal”.  

 Tratando-se, em todos os casos, de uma nova forma de gestão participada dos 

assuntos públicos, sustentada na convergência de interesses entre quem tem a 

responsabilidade de governar e os cidadãos e/ou organizações alvo das respectivas 

decisões, optou-se nesta investigação pelo conceito de governância, por ser mais 

abrangente, em conformidade com a OCDE (2002) e Ribeiro (2007). 

 Assim, a governância, decorrente do conceito anglo-saxónico governance, 

pressupõe uma gestão em rede e uma coordenação da tomada de decisão, sustentada na 

conciliação permanente (Ribeiro, 2007). Para que esta ocorra é necessário o 

envolvimento dos cidadãos e uma alteração da governação para a governância nas 

instituições políticas do Estado que actuam na sociedade civil.  

 

3.2.2.4. Governância nas políticas turísticas   

De acordo com Fayos-Solà, as políticas turísticas, em muitos países, traduzem-

se em “listas de tarefas” integradas em planos/estratégias, sobretudo, promocionais, 

como resultado da debilidade teórica que ainda se verifica nesta actividade. Contudo, 

decorrente da globalização, assiste-se a uma redefinição das funções-chave dos Estados, 

surgindo a governância (Fayos-Solà, 2004).  

A OCDE (2001) propõe os seguintes dez princípios orientadores para a criação 

de mecanismos apropriados de disponibilização de informação, consulta e participação 

activa dos cidadãos na formulação de políticas, com vista ao sucesso destas: i) 

comprometimento - liderança e forte compromisso com aqueles mecanismos, por 

parte dos políticos, passando pelos cargos superiores da administração até aos 

funcionários públicos; ii) direitos - dos cidadãos a serem consultados e esclarecidos, a 

aceder à informação e a participar activamente na elaboração de políticas, 
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salvaguardados por legislação; iii) clareza - dos objectivos, das funções e 

responsabilidades dos intervenientes na elaboração de políticas; iv) tempo -para a 

consulta e a participação eficaz dos cidadãos; processo que deve ser desencadeado 

desde o início para possibilitar mais contributos; v) objectividade - na informação 

disponibilizada, garantindo igualdade de tratamento aos cidadãos no respectivo acesso e 

na participação; vi) recursos - financeiros, humanos e técnicos ajustados para que a 

informação, a consulta e a participação pública activa sejam profícuas; vii) 

coordenação - das iniciativas que visam informar, consultar e solicitar a participação 

dos cidadãos, garantindo a coerência das políticas e evitando o excesso de consultas 

públicas; viii) responsabilidade - governativa de prestação de contas, de modo 

transparente e fácil, dos contributos dos cidadãos envolvidos; ix) avaliação - do 

desempenho na disponibilização de informação, na implementação dos processos de 

consulta e no envolvimento dos cidadãos; x) promoção - da cidadania activa, uma vez 

que acarreta benefícios para a acção governativa, devendo por esse facto, ser fomentada, 

através do fácil acesso à informação e à participação, do incremento da 

consciencialização e do fortalecimento da educação e da capacidade cívica dos 

cidadãos.  

Na transição da governação à governância, as políticas públicas do turismo têm 

resultado das mudanças no papel relativo das organizações governamentais, que 

procuram assegurar a coesão dos projectos económicos, sociais e ambientais. Neste 

sentido, verifica-se cada vez mais que o sector empresarial e as ONG assumem 

actividades anteriormente da responsabilidade do Estado, como por exemplo a gestão de 

equipamentos culturais e de lazer, por vezes no âmbito de parcerias entre as várias 

entidades (Hall, 2005, in Cooper e Hall, 2008). Esta mudança envolve “(…) 

descentralização, flexibilidade, profissionalização, e formas de autoridade baseadas na 

reputação e na competência provada, e não no controlo coercivo” (Albrow, 2002: 

197).   

A importância das parcerias e da colaboração entre instituições – atendendo às 

dificuldades que cada organização terá, por si só, de encontrar soluções para os 

problemas – é fundamental para a gestão de produtos e destinos turísticos
190

, embora se 

                                                 
190

 A este propósito, Silva (2005), considera, no âmbito da relevância da governação, as parcerias público-

privado como instrumentos de coordenação e pilotagem com benefícios para o sector público e para o 

sector privado (relação win-win), designadamente “acesso a novas fontes de capital; desenvolvimento 

mais rápido de activos infraestruturais do destino; partilha do risco; manutenção e melhoria dos níveis 

de qualidade de serviço; acesso a novas competências de planeamento, gestão e prestação de serviços; 

compreensão do valor dos activos até então sub-valorizados; maior valorização das oportunidades de 
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reconheça, à semelhança de Cochrane (2007), que estes desígnios, por vezes, não 

tragam benefícios directos para as comunidades envolvidas. De acordo com as 

dinâmicas globais, ressalta a importância da governância multi-nível, alicerçada no 

desempenho de diversas estruturas, de nível local, regional, nacional e supranacional 

(Cooper e Hall, 2008). 

No seguimento do exposto, o UNWTO Algarve Fórum (2011), concluiu que 

“governance is the cornerstone for the success of tourism destinations and to achieve 

sustainable development”. 

Na promoção da boa governância dos destinos turísticos e, consequentemente, 

do incremento da qualidade dos respectivos produtos disponibilizados o World Centre 

of Excellence for Destinations (CED), tem como missão ajudar os destinos a alcançar a 

excelência, promovendo a sua competitividade e sustentabilidade, melhorando a 

qualidade das experiências proporcionadas aos visitantes, reforçando o seu carácter 

geográfico – incluindo o ambiente, a cultura, a estética, o património e o bem-estar dos 

seus habitantes (Bédard, 2008). O Vale do Douro, foi o primeiro destino turístico a 

assinar um acordo de parceria com a CED
191

, sendo reconhecido como destino de 

excelência desde Maio de 2008
192

. A Madeira, também foi reconhecida oficialmente 

pelo CED como um destino turístico de excelência desde Novembro de 2009
193

.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
desenvolvimento económico” no primeiro caso e “acesso a novos mercados até então vedados por falta 

de escala; possibilidade de desenvolver novas competências e melhor desempenho; expansão de produtos 

e serviços para além da capacidade existente; desenvolvimento da credibilidade através da associação; 

oportunidade de retorno em função dos riscos e méritos da associação”, no segundo.    
191

 De acordo com a comunicação do Secretário-Geral da OMT, Francesco Frangialli, na 4.ª Conferência 

na Internacional “Gestão e Marketing de Destinos: dois instrumentos estratégicos para alcançar um 

turismo de qualidade”, realizada em Bordéus (França), em 16 de Setembro de 2008, este sistema de 

avaliação não estabelecerá uma classificação global, hierarquizada, atendendo à sensibilidade dessa opção 

relacionada com a intensa competitividade entre os destinos. Neste sentido, a OMT e o CED assumiram 

uma avaliação graduada em função dos campos de excelência em apreço (Frangialli, 2008).   
192

 Da aplicação ao Vale do Douro do sistema de avaliação da excelência dos destinos resultou a seguinte 

apreciação: excelência (segurança, saúde e bem-estar, alimentação e bebidas, transportes, ambiente e 

paisagem, vinhas, cultura e património); elevado desempenho (arqueologia, informação e acolhimento); 

médio desempenho (alojamento e serviços de apoio); fraco desempenho (governação, marketing e vendas 

e circuitos turísticos) (Bédard, 2008). 
193

 A avaliação relativa ao destino Madeira foi a seguinte: excelência (montanha e paisagem, segurança, 

alojamento, cultura e património, compras e mergulho); elevado desempenho (ambiente e paisagem, 

transportes, estrutura, informação e acolhimento, saúde e bem-estar e serviços de apoio); médio 

desempenho (marketing e vendas, alimentação e bebidas, praias) (CED, 2009). 
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3.2.2.5. Política reguladora do Turismo em Portugal 

O grau de envolvimento do sector público nas políticas relativas às actividades 

turísticas, usualmente, é tanto maior quanto mais significativa é a importância 

económica do turismo para um país ou região (Cooper et al., 2007). Tratando-se o 

turismo de um conjunto de actividades muito complexo (a nível da oferta: hotéis, 

restaurantes, atracções, entre outras, e da procura, cada vez mais heterogénea e 

exigente), dependente das resoluções adoptadas por diferentes departamentos 

ministeriais (transportes, comunicações, saúde, comércio, ambiente, planeamento e 

ordenamento do território, entre outros), a crescente importância económica do sector 

turístico tem permitido que as suas entidades responsáveis influenciem as tomadas de 

decisão. Consequentemente, as intervenções públicas destas entidades têm-se traduzido 

numa melhor coordenação das decisões/projectos turísticos, embora sem conseguirem 

ampliar, na maioria dos países, o seu leque de competências (Pedro, 2009).  

O PENT é o documento de base para a implementação da política do turismo em 

Portugal, para o período 2006-2015, através da “concretização de acções definidas para 

o crescimento sustentado do Turismo nacional” (Ministério da Economia e da 

Inovação, 2006a: 5). Este Plano resume as conclusões do diagnóstico e estipula os 

objectivos e linhas de desenvolvimento estratégico para o sector, concretizados em 

cinco eixos estratégicos (Território, Destinos e Produtos; Marcas e Mercados; 

Qualificação de Recursos; Distribuição e Comercialização; Inovação e Conhecimento), 

suportados pelos seguintes onze projectos de implementação: i) Produtos, destinos e 

pólos; ii) Intervenção em Zonas Turísticas de Interesse; iii) Desenvolvimento de 

conteúdos distintivos e inovadores; iv) Eventos; v) Acessibilidade aérea; vi) Marcas, 

promoção e distribuição; vii) Programa de qualidade; viii) Excelência no capital 

humano; ix) Conhecimento e inovação; x) Eficácia do relacionamento Estado - 

Empresa; xi) Modernização empresarial. No eixo “Produtos, destinos e pólos” o PENT, 

com base na análise das tendências da procura internacional, estabeleceu dez produtos 

turísticos estratégicos para o desenvolvimento do Turismo em Portugal (Figura 40)
194

. 

Estes produtos turísticos foram escolhidos atendendo, por um lado, à aptidão dos 

recursos e aos factores distintivos do País perante a competitividade e, por outro, às suas 

quotas de mercado e potencial de crescimento.  

                                                 
194

 De acordo com a empresa Roland Berger Strategy Consultants (no Fórum Think’nomics06, realizado 

em Lisboa nos dias 2 e 3 de Novembro de 2006) o PENT dá enfoque na satisfação de cinco 

produtos/motivações (cerca de 60% do mercado), reforçados por um conjunto de produtos/motivações 

complementares.  
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Figura 40 – Produtos estratégicos considerados no PENT 

Fonte: ITP; Análise Roland Berger Strategy Consultants in Bernardo (2006). 

 

Neste contexto, o touring cultural e paisagístico, detendo um portfolio 

excepcional de recursos que viabilizam o seu desenvolvimento, afigura-se com um 

considerável potencial de crescimento futuro, ultrapassadas que sejam as condicionantes 

pelo estabelecimento de factores-chave, conforme se desenvolverá posteriormente.   

No que diz respeito aos destinos e pólos turísticos, o PENT pretende expandir o 

desenvolvimento turístico do País, consagrando, ao abrigo de um novo quadro 

regulatório
195

, cinco áreas regionais continentais, que decalcam as áreas abrangidas 

pelas NUTS II – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, e os 

seguintes novos pólos de desenvolvimento turístico
196

: Douro e Serra da Estrela (Anexo 

44), Oeste e Leiria-Fátima (Anexo 45), Alqueva e Litoral Alentejano (Anexo 46), Porto 

Santo (Anexo 47) e Açores (pólo-região; Anexo 48) (Figura 41), em torno dos produtos 

turísticos referidos anteriormente (Ministério da Economia e da Inovação, 2008a). 

                                                 
195

 Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril (Ministério da Economia e da Inovação, 2008a). 
196

 A quem compete a valorização turística e o aproveitamento sustentado dos recursos turísticos das 

respectivas áreas, reflectindo desta forma as orientações e directrizes da política de turismo definida pelo 

Governo. À excepção do pólo de Leiria-Fátima todos os restantes estavam previstos no PENT.  
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Figura 41 – NUTS e novos pólos de desenvolvimento turístico (2008) 

Fonte: produção própria, baseada no DL 67/2008, de 10 de Abril. 

Cartografia de base: IGP. 

A análise retrospectiva das estruturas com responsabilidade no desenvolvimento 

turístico regional permite concluir que existiam à data da entrada em vigor do Decreto-
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Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, um desapropriado número de interlocutores regionais e 

locais junto do órgão central do turismo. Com efeito, existiam naquela data dezanove 

Regiões de Turismo, cerca de duas dezenas de Comissões Municipais de Turismo e oito 

Juntas de Turismo, o que tornou compreensível que no preâmbulo do mencionado 

Decreto-Lei, se refira que “(…) o regime actualmente em vigor deu azo a um desenho 

territorial em grande parte aleatório, por vezes sem racionalidade territorial visível, 

mesmo sob o simples ponto de vista turístico” (Ministério da Economia e da Inovação, 

2008a). Na Figura 42 estão cartografados os territórios municipais correspondentes às 

antigas Regiões de Turismo e conforme se pode confirmar cerca de três dezenas de 

municípios não estão integrados nestas estruturas promotoras do desenvolvimento 

turístico regional.  

 Ao estabelecer um novo regime jurídico para as áreas regionais de turismo no 

território continental (que passam a ser coincidentes com as 5 NUTS II, referidas 

anteriormente), estipuladas pelos Decretos-Lei n.
os

 46/89, de 15 de Fevereiro e 317/99, 

de 11 de Agosto (Ministério da Economia e da Inovação, 2008a), o Decreto-Lei n.º 

67/2008, de 10 de Abril, declinou as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

244/2002, de 5 de Novembro, no qual é extinta a RLVT (por desagregação das sub-

regiões Oeste e Médio Tejo que transitaram para a NUTS II Centro e a sub-região 

Lezíria do Tejo para a NUTS II Alentejo (Ministério das Cidades, Ordenamento do 

Território e Ambiente, 2002)
197

, conforme se explanará com mais detalhe na secção 5.1. 

 O Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, anteriormente mencionado, 

estabeleceu, igualmente, o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das 

Entidades Regionais de Turismo (ERT), que constituem as novas entidades gestoras do 

Turismo de âmbito regional (Quadro 15). Neste Quadro é possível verificar a 

correspondência entre aquelas entidades e as cinco agências regionais de promoção 

turística (do continente) a quem compete, em articulação com o Turismo de Portugal, a 

implementação do Plano Nacional de Promoção Externa. Fazem parte deste conjunto de 

ERT com responsabilidades na promoção externa a Associação de Promoção Regional 

Autónoma da Madeira (APRAM), sediada no Funchal, e a Associação de Turismo dos 

Açores (ATA), estabelecida em Ponta Delgada. 

                                                 
197

 Porém, o Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de Abril, de certo modo, acabou por restituir a composição 

anterior das NUTS, procedendo “à definição das unidades territoriais para efeitos de organização 

territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas e para a participação em estruturas 

administrativas do Estado e nas estruturas de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 

2007-2013 (QREN)” (Conselho de Ministros, 2008). 
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Figura 42 – Antigas Regiões e Juntas de Turismo 
Fonte: produção própria 

Cartografia de base: IGP. 

 Na delimitação dos Pólos de Desenvolvimento Turístico, os municípios de 

Alcobaça e da Nazaré, pertencentes à NUTS III Oeste, integraram numa primeira fase o 
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pólo de Leiria-Fátima (NUTS III Pinhal Litoral), o município de Murça, pertencente à 

NUTS III Alto Trás-os-Montes, integra o pólo do Douro (NUTS III Douro) e o 

município de Vila Flor, pertencente a esta NUTS III, não foi integrado neste pólo. O 

pólo do Alqueva integra municípios das NUTS III Alentejo Central e Baixo Alentejo. 

Através do Decreto-Lei n.º 187/2009, de 12 de Agosto, os municípios de Alcobaça e 

Nazaré são integrados no pólo do Oeste, cujo território passa a corresponder 

integralmente à NUTS III Oeste (Ministério da Economia e da Inovação, 2009c).  

 Quadro 15 – Entidades Regionais de Turismo e Agências Regionais de Promoção 

Turística 
 

Entidade Regional de Turismo (ERT) 
Designação 

adoptada 

Sede da 

ERT 

Agências Regionais 

de Promoção 

Turística (ARPT) 

Entidade Regional de Turismo do Norte 
Turismo do Porto e 

Norte de Portugal 

Viana do 

Castelo 
ADETURN – 

Associação de 

Turismo do Norte 

de Portugal (Porto) 
Entidade Regional de Turismo do Pólo 

de Desenvolvimento Turístico do Douro 
Turismo do Douro Vila Real 

Entidade Regional de Turismo do Centro 
Turismo do Centro 

de Portugal 
Aveiro 

Agência Regional de 

Promoção Turística 

Centro de Portugal 

(Viseu) 

Entidade Regional de Turismo do Pólo 

de Desenvolvimento Turístico da Serra 

da Estrela 

Turismo da Serra 

da Estrela 
Covilhã 

Entidade Regional de Turismo do Pólo 

de Desenvolvimento Turístico de Leiria 

-Fátima 

Turismo de Leiria 

-Fátima 
Leiria 

Entidade Regional de Turismo de Lisboa 

e Vale do Tejo 

Turismo de Lisboa 

e Vale do Tejo 

(T-LVT) 

Santarém 
ATL – Associação 

Turismo de Lisboa, 

Visitors and 

Convention Bureau 

(Lisboa) 

Entidade Regional de Turismo do Pólo 

de Desenvolvimento Turístico do Oeste 

(ERTO) 

Turismo do Oeste Óbidos 

Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo 

Turismo do 

Alentejo, ERT 
Beja 

Associação Turismo 

do Alentejo 

(Grândola) 

Entidade Regional de Turismo do Pólo 

de Desenvolvimento Turístico do 

Alqueva 

Turismo Terras do 

Grande Lago 

Alqueva-Alentejo 

(TGLA) 

Reguengos 

de 

Monsaraz 

Entidade Regional de Turismo do Pólo 

de Desenvolvimento Turístico do Litoral 

Alentejano 

Turismo do 

Alentejo Litoral 
Grândola 

Entidade Regional de Turismo do 

Algarve 

Turismo do 

Algarve 
Faro 

ATA – Associação 

Turismo do Algarve 

(Faro) 

Fonte: produção própria, baseada em Turismo de Portugal (2010a). 

 

3.2.2.6. Análise crítica e conclusão 

A intervenção do Estado no sector turístico é reconhecidamente importante ao 

nível da regulação, ordenamento, orientação, estímulo e facilitação do desenvolvimento 

turístico. Neste sentido, revela-se fundamental que as políticas turísticas integrem e 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 162 

sejam integradas nas demais políticas sectoriais, com o propósito de assegurar que 

aquele desenvolvimento assente na competitividade e na sustentabilidade, sem ignorar a 

inovação
198

, a qualidade
199

, a diferenciação e a personalização, conforme referido 

anteriormente
200

. Para alcançar estes desígnios as entidades públicas responsáveis pelo 

desenvolvimento do turismo devem envolver todos os stakeholders, num processo 

consultivo, verdadeiramente informado, esclarecido e participado, de modo a partilhar 

benefícios e responsabilidades, salvaguardando os interesses de todas as partes (na 

medida do possível, pois nem sempre são coincidentes)
 201

.     

Apesar de se reconhecer que nos destinos maduros a necessidade de participação 

pública é menor, ela não deixa de existir, pois haverá sempre novas áreas de 

desenvolvimento onde aquela participação será necessária (Jeffries, 2001; Cooper e 

Hall, 2008). Porém, relacionando a participação pública com a sustentabilidade do 

turismo, Swarbrooke (2002b), considera que o desenvolvimento desta resultará mais das 

actividades empresariais do sector e das atitudes do turista do que das acções do sector 

público. Na nossa opinião, atendendo ao papel que os Governos e as administrações 

detêm no sector turístico, as suas acções em prol do DTS estão, ou pelo menos deveriam 

estar, ao mesmo nível das actividades empresariais e das atitudes e comportamentos dos 

turistas.  

Nos últimos anos têm surgido críticas às políticas do turismo. Sem se pretender 

aprofundar esta temática, considera-se pertinente invocar as opiniões de Vítor Neto
202

, 

Licínio Cunha
203

, Instituto para a Qualidade na Formação - IQF
204

, João Romão
205

, 

                                                 
198

 A utilização das energias renováveis e das TIC são fundamentais neste campo. As potencialidades das 

TIC na promoção da governância global e, simultaneamente, na revitalização local foi aludida por 

Albrow (2002).      
199

 “Qualidade e eficiência constituem duas dimensões das vantagens competitivas numa época em que 

as vantagens comparativas não garantem a sobrevivência de um destino turístico” (Pedro, 2009: 205).   
200

 Além destas condições, convém ter presente, na esteira de Cunha (2006: 307), que “o turismo não é 

um fim em si mesmo mas antes um factor de desenvolvimento económico e social que deve estar ao 

serviço dos grandes objectivos do desenvolvimento do país como sejam a atenuação dos desequilíbrios e 

assimetrias regionais e a melhoria da qualidade de vida das populações. A política de turismo não pode 

ter como único objectivo o reforço dos negócios turísticos do país mas também o de contribuir para 

alcançar objectivos nacionais”. 
201

 Não ignorando que “a transparência, a responsabilização, a integridade e a legitimidade das 

instituições, das regras, das práticas e dos valores sobre os quais se baseia o funcionamento da 

sociedade, são determinantes para a qualidade da tomada de decisão” (Michalski et al. 2002: 30). 
202

 Vitor Neto (2003) considerou que “apesar da legislação avançada, não existe em Portugal uma 

política integrada de gestão do território com instrumentos políticos regionais com poder efectivo, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável do Turismo. Não existe uma visão, uma estratégia e uma 

política nacional de turismo”. 
203

 Licínio Cunha (2008b: 204) manifesta que “as políticas turísticas da última década revelam uma 

grande inconstância e desorientação estratégicas, não garantindo quadros de referência estáveis e 

credíveis que propiciem e orientem as decisões mais convenientes, quer do sector público, quer do 

privado”.  
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Atílio Forte
206

 e Sancho Silva
207

, que ilustram as debilidades patentes no 

desenvolvimento turístico português.      

A Lei de Bases do Turismo
208

 (Anexo 49), como instrumento legislativo 

relevante para “(…) o enquadramento geral das actividades turísticas, na medida que 

abrange os mecanismos de articulação intersectorial e estabelece todo o edifício 

regulamentar do turismo, colocando-o a coberto das flutuações políticas na orientação 

do aspectos estruturais do sector” (Silva, 2009a: 501, citando vários autores), também 

não tem estado isenta de críticas. Primeiro pela sua longa inexistência (“vem sendo 

proposta de forma recorrente, desde 1950, sob designações diversas” Cunha, 2008: 

196) e recentemente, aquando da discussão pública da respectiva proposta
209

.  

                                                                                                                                               
204

 Em sentido contrário, a equipa do Estudo “O Turismo em Portugal”, coordenada por Ana Cláudia 

Valente, concluiu que as medidas aplicadas ao Turismo, nos períodos governativos anteriores próximos a 

2005, assentaram sobretudo “numa efectiva concentração de esforços na adequação da estruturação e 

resposta às alterações de mercado por parte da oferta turística nacional, através, nomeadamente, de 

programas específicos de intervenção, como o Programa de Incremento do Turismo Cultural ou do 

programa Nacional de Turismo Natureza; numa efectiva vontade de alteração de estruturas e modos de 

organização no sentido de criação (e recriação) de organismos de apoio (ou de áreas de apoio dentro de 

organismos) à actividade turística ou numa reestruturação de áreas tão fulcrais quanto a promoção ou a 

organização administrativa do Turismo” (IQF, 2005: 61). 
205

 Após a entrada em vigor do PENT e relativamente ao Algarve, o Jornal Barlavento publicou a seguinte 

crítica produzida por João Romão (2007): “o que esta «orientação estratégica» [do PENT] sugere é que 

o Algarve deve fazer mais do mesmo: promover a especulação imobiliária sob os eufemismos do 

«turismo residencial» e dos «conjuntos turísticos (resorts)», ligados à praia ou ao golfe, como 

actualmente já acontece, com resultados sobejamente conhecidos: concentração da actividade na faixa 

litoral/barrocal, sobre-exploração de recursos, desertificação humana do interior, perda de importância 

de outras actividades económicas, fraca valorização do património cultural da região e crescimento 

económico assente em graves injustiças sociais”. 
206

 Atílio Forte (2009) considera que o PENT é “uma amálgama de medidas que têm vindo a ser tomadas 

ao longo do actual ciclo governativo, muitas delas extremamente positivas e que de há muito vinham 

sendo reclamadas pelos agentes do Turismo português, tal como outras, de cariz não tão positivo ou 

mesmo negativo, mas que, no seu todo, não deixam antever uma visão prospectiva para o Turismo 

nacional, já que têm vindo a ser criadas ao sabor da conjuntura”. 
207

 Silva (2009b), por seu lado, alega que o PENT está focalizado exclusivamente na perspectiva do 

turismo receptor, considerando a ausência de estratégia para o mercado interno como uma das lacunas 

mais evidentes deste Plano, uma vez que pode induzir equivocadamente os stakeholders na tomada de 

decisões e na concretização dos investimentos, face à perspectiva global dos respectivos negócios. 

Também, segundo este autor, o facto dos Pólos de Desenvolvimento Turístico estarem integrados numa 

área regional de turismo, “(…) aparentemente equiparados às já aludidas Entidades Regionais do 

Turismo, em termos de atribuições e missão”, sem terem sido acautelados mecanismos que assegurem a 

concertação de estratégias e a interacção entre as respectivas estruturas regionais “(…) constitui uma 

lacuna que pode comportar dificuldades no planeamento das acções e na sua execução em concreto” 

(Silva, 2009b: 507).  
208

 Ministério da Economia e da Inovação (2009a).   
209

 Apresentam-se aqui algumas das críticas enunciadas por Atílio Forte (2009), segundo o qual “esta é 

uma proposta de Lei da qual não se compreendem os fundamentos, pois dela não decorrerão os demais 

instrumentos legislativos que traduziriam para a prática os princípios que em si deveriam estar contidos; 

esta é uma proposta de Lei que não é causa inicial e dinamizadora, mas consequência justificativa; o 

Turismo continuará à mercê da alternância dos ciclos políticos; (…) o transporte aéreo e a gestão 

aeroportuária deveriam aqui ser assumidos como partes integrantes e peças fundamentais do Turismo; a 

multidimensionalidade do Turismo é praticamente omissa nesta proposta de Lei; este não será um 

instrumento estratégico e galvanizador, quer das diferentes áreas que concorrem para o desempenho do 
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A proposta de revisão do PENT, em discussão pública entre 23 de Fevereiro e 31 

de Março de 2011, caracteriza-se por ser uma continuidade do PENT inicial, mas 

reajustando em baixa as metas previstas em 2007. A Vice-Presidente do Turismo de 

Portugal, Ana Mendes Godinho, resumiu
210

 a proposta de revisão do PENT nos 

seguintes seis aspectos principais: i) assunção de Portugal como líder do DTS; ii) maior 

relevância de Espanha e Brasil, enquanto mercados prioritários de aposta e nova 

abordagem segmentada aos principais mercados estratégicos; iii) potenciação da 

capacidade de venda das empresas do sector como factor-chave de aposta, bem como a 

promoção e distribuição online, indo de encontro à crescente tendência dos turistas; iv) 

desenvolvimento crescente de uma oferta de experiências marcantes e genuínas, 

valorizando a nossa diversidade concentrada; v) afirmação das ERT como verdadeiras 

DMO (Destination Management Organisation). Contudo, são muitas as críticas ao 

documento em revisão. Desde a inexistência de uma monitorização e avaliação da 

implementação do PENT, passando pela ausência de homogeneização de conceitos 

entre o documento de 2007 e a proposta actual da sua revisão (ex-secretário de Estado 

do Turismo, Correia da Silva), até à adopção de políticas orientadoras idênticas ao 

documento original, cujos objectivos não foram atingidos, carecendo de explicação a 

ausência de crescimento do turismo em Portugal nos últimos anos, perante o 

crescimento verificado na Europa e no Mundo, e à não referência à Lei de Bases do 

Turismo, ao QREN, à avaliação dos PIN, entre outros aspectos (ex-secretário de Estado 

do Turismo Vítor Neto).  

 Por fim, perfilha-se a opinião de Silva (2009b: 510) segundo a qual a nova 

gestão regional do turismo “(…) parece consubstanciar uma realidade empírica assente 

num modelo complexo e de difícil operacionalização”, considerando as vinte e duas 

estruturas regionais que actualmente gerem o turismo a nível regional (as onze ERT 

referidas no Quadro 15, as Direcções Regionais de Turismo dos Açores e da Madeira, 

os Pólos de Desenvolvimento Turístico do Porto Santo e dos Açores e as sete Agências 

Regionais de Promoção Turística, indicadas anteriormente). Esta conclusão foi 

corroborada pelo Presidente da ERT do Centro, Pedro Machado (na conferência “A 

Revisão do PENT” referida anteriormente), considerando que, por vezes, não existe 

articulação e convergência de políticas entre as entidades responsáveis pelo turismo 

                                                                                                                                               
Turismo, quer da sociedade portuguesa”. A Lei de Bases do Turismo aprovada não teve em consideração 

estes contributos, nem tão pouco outros relativos a conceitos caducos ou omissos.   
210

 Na conferência “A Revisão do PENT”, realizada em 21.03.2011 na Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril    
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num mesmo território, como p. ex. entre as Entidades Regionais de Turismo do Centro, 

do Pólo de Desenvolvimento Turístico da Serra da Estrela, do Pólo de Desenvolvimento 

Turístico de Leiria-Fátima e da Agência Regional de Promoção Turística Centro de 

Portugal.     

 

 

3.3. Tourings culturais e paisagísticos    

3.3.1. Definição de itinerários, circuitos, rotas e roteiros 

 Dando sequência ao referido no início desta dissertação sobre a temática e os 

objectivos de estudo, onde se referiu que através dos SIG se procederia ao planeamento 

da fruição de tourings culturais e paisagísticos, considera-se que esta secção deverá 

iniciar-se pela distinção entre itinerários, circuitos, rotas e roteiros turísticos, atendendo 

a que por vezes estes conceitos são usados como sinónimos, e ainda por uma abordagem 

ao pedestrianismo e aos percursos pedestres que, segundo o nosso ponto de vista, 

também se articulam com aqueles conceitos
211

.   

 Tendo presente o exposto, considera-se que o conceito de itinerário turístico 

corresponde à descrição detalhada de uma viagem (rumo, características histórico-

geográficas, distâncias, horários, tempos de visita e de paragens técnicas, entre outras 

informações) e mapeamento de um trajecto a percorrer entre vários pontos (ligação em 

rede
212

), dividido ou não em etapas, especificando os lugares de passagem e sugerindo 

paragens em locais com interesse turístico e logístico (elementos patrimoniais, áreas 

recreativas e de lazer, estabelecimentos de alojamento e de restauração, entre outros) e 

as respectivas actividades e serviços neles disponibilizados. Estabelecidos em percursos 

(carreteiros, caminhos, vias, estradas ou vias rápidas), com diferentes formas, 

comprimentos e larguras, os itinerários podem ter durações e extensões muito 

diferenciadas (curta duração, média duração, duração normal ou de longa duração)
213

. 

Podem, igualmente, ser desenvolvidos em diversos meios, designadamente terrestre 

(autocarro, comboio, automóvel, veículo Todo-o-Terreno, auto-caravana, moto, 

                                                 
211

 No mesmo sentido, Ferreira (2010) considera ser passível de incorporação num itinerário cultural 

actividades tão distintas como passeios de bicicleta, de segway, de autocarro, entre outras. Brito (1999: 

120) no âmbito do traçado de itinerários refere-se ao transporte rodoviário e aos circuitos pedestres.    
212

 Lameiras-Campagnolo et al. (2002: 25, in Carvalho, 2005: 182), consideram que o conceito de rede 

privilegia “(…) uma articulação multimodal e bidireccional entre os seus constituintes (…), é encarado 

como uma particularização do conceito de sistema, associada, à partida, a uma mais impositiva 

interdependência dos constituintes e a uma mais finalizada coesão do conjunto”.    
213

 Por este motivo, na concepção de itinerários turísticos deve-se ter em consideração as limitações 

espácio-temporais, para evitar que etapas não passíveis de concretização sejam incluídas (Brito, 1999).  
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bicicleta, a cavalo, pedestre
214

, …), aquático (motos de água, botes, lanchas, barcos, …), 

aéreo (balão, parapente, avioneta, helicóptero, avião, …) e mistos (Salvati, 2010; 

Oliveira, 2007; Valimar, 2007; Braga, 2006; Federação de Campismo e Montanhismo 

de Portugal, 2006; CEN, 2003; Gómez Prieto e G-Quijano Díaz, 1992).  

 Os circuitos turísticos, por seu lado, são itinerários também com durações e 

extensões diferenciadas, mas com a particularidade de serem concebidos com um 

desenho circular, ou seja o ponto de partida e de chegada serão coincidentes, ainda que 

a repetição de caminhos seja evitada (Picazo, 1996).  

 As rotas diferem dos itinerários, no entanto também têm subjacente um trajecto a 

percorrer (ligação em rede, que pode incluir “(…) diferentes itinerários dentro da 

mesma rota”), o local de partida e o de destino, e a especificação dos locais de visita, 

alicerçados em recursos turísticos, bem como as respectivas actividades e serviços neles 

facultados, no âmbito da natureza compósita do produto turístico, referida 

anteriormente, correspondendo a um valor global que é superior à soma individual dos 

seus elementos integrantes, o que reforça o sentimento de unidade dentro da 

diversidade. Nas rotas, porém, não se detalham os horários, os tempos de visita e de 

paragens técnicas, e a oferta turística (alojamento, restauração com gastronomia 

característica da região onde se insere, sinalização, promoção, etc.) deverá estar 

estruturada em torno de uma temática (histórica, gastronómica, geológica, arqueológica, 

económica, cultural, entre outras)
215

, cujo nome expresse “(…) a essência da 

experiência oferecida pela rota, facilmente compreensível por todos, ou pela maioria 

dos clientes, e que seja sugestiva e atractiva”
216

. O planeamento e a gestão das rotas, 

                                                 
214

 No âmbito do Turismo de Natureza, nas áreas Protegidas, o Decreto-Regulamentar n.º 18/99 de 27 de 

Agosto, considera Percurso interpretativo como um “(…) caminho ou trilho devidamente sinalizado que 

tem como finalidade proporcionar ao visitante, através do contacto com a natureza, o conhecimento dos 

valores naturais e culturais da AP” (Ministério do Ambiente, 1999). 
215

 As rotas temáticas no âmbito do Turismo de Natureza nas Áreas Protegidas “(…) devem privilegiar a 

divulgação e promoção dos contextos mais representativos da economia, cultura e natureza de cada AP e 

devem promover a utilização e a recuperação de meios de transportes tradicionais” (Ministério do 

Ambiente, 1999). 
216

 Uma sistematização das principais tipologias de rotas foi estabelecida por Pedrosa e Pereira (2008: 

165-167) da seguinte forma: “i) rotas de escala regional, que exploram factores identitários de um 

território com características de singularidade e homogeneidade que permitem a sua individualização 

(…); ii) exploração de especificidades da produção agrícola regional. Estas rotas correspondem a 

percursos de longa dimensão, com uma escala sub-regional, alicerçando-se em produtos como o vinho, a 

castanha, o azeite ou as amendoeiras; iii) exploração de temas históricos. Correspondem a percursos de 

média a grande dimensão (…). Foram identificados roteiros relacionados com a época medieval e 

românica, assim como, com a linha de castelos defensivos que se desenvolve ao longo da raia nordestina 

(…); iv) rotas relativas a áreas com importantes explorações de minérios no passado, como são o caso 

do ouro ou do volfrâmio; v) rotas que se desenvolvem no seio de áreas protegidas, apresentando quase 

sempre elevado interesse ambiental, histórico e cultural. Integram quer percursos longos, quer percursos 

pedestres de curta duração; vi) percursos pedestres, de pequena dimensão e organizados em função de 

temas variados, sendo promovidos por Câmaras Municipais, Freguesias ou Associações de índole 
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tendo como desígnio a promoção do desenvolvimento local, devem incluir a cooperação 

bilateral entre o sector empresarial e o sector público, nos domínios nacional, regional e 

local, no caso da administração pública, estabelecendo parcerias que envolvam 

igualmente outros stakeholders, nomeadamente as comunidades locais
217

 (THR, 2006a: 

40 e 43; Gonçalves, 2009: 95-107; CEN, 2003).  

 Relativamente ao conceito de roteiro, muitas vezes utilizado como sinónimo de 

itinerário, perfilha-se a perspectiva de Guimarães (2010: 173), segundo a qual um 

roteiro tem como desígnio central “(…) a descrição escrita de um itinerário, ou seja, a 

sua preparação intelectual (…)”. Um itinerário, por seu lado, deve ser produzido a 

partir de um roteiro, referindo circunstanciadamente a descrição do percurso a percorrer 

com vista à sua concretização
218

.  

 Existem mais de duas dezenas de padrões de viagens baseados nas 

características geométricas dos trajectos, mas podem ser resumidos, segundo Lew e 

Mckercher (2006), nos seguintes três grupos que podem ser combinados pelos turistas e 

visitantes de um destino: point-to-point (padrão que segue o mesmo trajecto de e para o 

local de alojamento); circular (tipologia que progride geralmente por caminhos 

                                                                                                                                               
diversa”. Ainda segundo estes autores, as rotas constituem um incontestável instrumento de suporte à 

fruição do território, ancorada no turismo interpretativo (“processo activo e participado de análise e 

compreensão do território e da paisagem nas suas múltiplas dimensões: ambiental, biogeofísica, 

histórica e produtiva. A definição percursos de observação é, nesta modalidade turística, fundamental 

para o estímulo e orientação do olhar interpretativo, fomentando o contacto com realidades em 

interacção que no seu conjunto moldam a identidade dos lugares e das regiões”), cultural (“promove a 

experiência concreta de ambientes culturais específicos de determinadas regiões ou comunidades, 

através da aproximação aos seus valores, tradições e estilos de vida, do conhecimento do seu património 

e das suas artes visuais e decorativas ou até mesmo da participação lúdica nas suas actividades 

quotidianas da esfera produtiva, recreativa e religiosa”) e sensorial (“situando-se na esfera da vivência 

pessoal do processo de descoberta de um novo espaço, apreende o território através dos sentidos, 

propondo percursos de exploração de territórios musicais, de novos olhares sobre paisagens evolutivas 

ou de rotas de sabores gastronómicos regionais”).   
217

 Neste sentido, na estruturação e gestão de uma rota devem estar incluídos os seguintes itens: “ponto ou 

porta de entrada ‘forte’, que dê força e prestígio ao conjunto da rota; ponto de chegada também ‘forte’ 

que proporcione uma meta física e emocional aos viajantes (elemento de grande força motivadora); 

variada e equilibrada combinação dos elementos que constituem o corpo da rota, entre o ponto de 

entrada e o de chegada: cidades, povoações, sítios de interesse paisagístico, monumentos, etc.; adequada 

rede de vias de acesso e ligações entre todos os componentes da rota; sistema de sinalização específico 

da rota; adequada rede de pontos de serviço e apoio ao viajante ao longo da rota: áreas de descanso, 

instalações sanitárias, postos de informação, etc.; articulação de diferentes itinerários dentro da mesma 

rota, especificando o tempo do trajecto; criação de uma comissão ou comité de gestão da rota; criação 

de um sistema de propriedade/associação à rota, que estabelece os requisitos a cumprir, os direitos e as 

obrigações dos membros; coordenação e cooperação entre os membros da rota; definição de padrões de 

qualidade para todos os componentes da rota; avaliação permanente do desempenho da rota; 

elaboração e difusão de material informativo: mapas, plantas, descrição dos pontos de interesse e das 

actividades que se podem realizar, etc.; criação de um símbolo gráfico que expresse a identidade e o 

conteúdo da rota, devendo estar presente em todos os seus componentes, assim como no material 

promocional; procura permanente de novos elementos para enriquecer a rota; etc.” (THR, 2006a: 43-

44). 
218

 Segundo este autor, “há quem organize itinerários sem roteiros, mas isso será sempre uma actividade 

menor e intelectualmente pobre”. 
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diferentes de e para o local de acomodação); complex (categoria que consiste em 

combinações complexas e indiferenciadas de padrões point-to-point e circular). Dentro 

deste agrupamento os autores distinguiram os seguintes sete padrões: i) single point-to-

point (é um dos mais comuns e envolve uma ou mais viagens directamente entre o 

alojamento e os locais de interesse no destino turístico, retornando àquele pelo mesmo 

caminho. Não existem paragens intermédias nem são realizados desvios ao trajecto); ii) 

repetitive point-to-point (os turistas viajam entre o alojamento e o local de interesse 

várias vezes no decurso da sua estada); iii) touring point-to-point (este padrão é 

exclusivo para os turistas que viajam em digressão. São visitadas uma ou mais atracções 

ao chegar ao destino e ao aproximar-se do alojamento, onde pernoitam seguindo, 

normalmente, no dia seguinte por outro trajecto rumo a outro destino. As estadas são 

curtas e as atracções não muito distantes das vias principais); iv) circular loop e v) stem 

and petal (estes tipos de movimentos iniciam-se no alojamento e incluem visitas a dois 

ou mais locais de interesse num padrão circular. É utilizado pela maioria das excursões 

organizadas localmente e por turistas independentes. A principal diferença entre estes 

dois padrões é que o stem and petal resulta da resposta à distribuição geográfica do 

sistema de transportes do destino, do alojamento e dos locais de interesse a visitar, 

enquanto que o circular loop é realizado por turistas cujo objectivo essencial é visitar os 

locais mais importantes ou que estão no topo da hierarquia das atracções. Este tipo de 

movimento é susceptível de ser realizado em tours de curta duração ou por turistas de 

primeira vez com disponibilidade de tempo limitada); vi) random exploratory (esta 

categoria é o oposto dos restantes padrões, uma vez que os turistas não revelam um 

modelo de exploração sistemático e propositado do destino. Embora possa parecer um 

trajecto caótico, pode existir na sua progressão uma lógica determinada pela geografia 

do destino); vii) radiating hub (tal como o single point-to-point é um padrão muito 

comum, onde a maioria dos turistas com condições para permanecerem no destino 

algum tempo realizam várias viagens a partir do local onde se encontram alojados. 

Algumas podem ser point-to-point, mas outras serão dos tipos circular loop ou stem and 

petal, podendo verificar-se, eventualmente, algum padrão random exploratory. A 

unidade de alojamento funciona como ponto central para as diversas viagens de duração 

e motivação diferenciadas em conformidade com a duração da estada, da organização 

espacial do destino e da valorização do tempo e dos interesses particulares dos turistas) 

(Figura 43).       
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Figura 43 – Padrões de viagens com base nas características geométricas simplificadas 

Fonte: Lew e Mckercher (2006: 415) (adaptação). 
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3.3.2. Pedestrianismo e percursos pedestres 

 O pedestrianismo, entendido como uma actividade recreativa, desportiva, 

cultural e turística (neste caso quando a deslocação para a sua prática implica pernoitar), 

foi definido no artigo 13.º 1) da Portaria n.º 1465 de 17 de Dezembro de 2004 como 

uma “actividade de percorrer distâncias a pé, na natureza, em que intervêm aspectos 

turísticos, culturais e ambientais, desenvolvendo-se normalmente por caminhos bem 

definidos, sinalizados com marcas e códigos internacionalmente aceites” (Conselho de 

Ministros e Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2004). No mesmo 

sentido, a Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME), no seu Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Percursos Pedestres, define percursos pedestres como 

“aqueles itinerários que localizando-se durante a maior parte do seu percurso no meio 

natural e seguindo dentro do possível trilhos [nome vulgar de percursos pedestres], 

caminhos rurais, caminhos de servidão, calçadas, estradas florestais e outras vias, 

sejam sinalizados e acondicionados com o principal objectivo de desenvolver 

actividades a pé de carácter público, sejam culturais, desportivas ou recreativas e, 

como tal, sejam objecto de difusão pública” (Valimar, 2007: 80). 

 O pedestrianismo, tal como as caminhadas nos centros urbanos e nas áreas rurais 

em percursos não balizados, têm tido um forte incremento e notoriedade. De acordo 

com Kouchner e Lyard (2001) o pedestrianismo está a aumentar em todos os países, 

sendo que nos PD é uma actividade praticada por uma elevada percentagem da 

população, representando 3 milhões de praticantes em Itália e em França e 10 milhões 

no Reino Unido. Também 30% dos suecos dedicam-se ao passeio em florestas ou em 

caminhos rurais e metade dos ingleses marcha casualmente
219

. Um estudo da Mintel 

(2003 in Rodrigues, 2006) revela que o segmento mais importante do turismo de 

aventura do mercado europeu se centra na prática de pedestrianismo, tanto nas versões 

hard como soft.  

 Intimamente associado ao pedestrianismo, o turismo de natureza, cuja motivação 

principal, conforme referido pela THR (2006c: 9), é “viver experiências de grande 

valor simbólico, interagir e usufruir da Natureza”, na versão soft (corresponde a cerca 

de 80% do total das viagens de natureza) “as experiências baseiam-se na prática de 

actividades ao ar livre de baixa intensidade (passeios, excursões, percursos pedestres, 

                                                 
219

 Não existem estatísticas sobre os visitantes de trilhos pedestres em Portugal, uma vez que estes são 

infra-estruturas de livre acesso (Rodrigues, 2006). Mesmo os dados relativos aos trilhos integrados em 

áreas protegidas incorrem na falta de rigor, pois são imensos os visitantes destas áreas que não são 

contabilizados.   
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observação da fauna, etc.), enquanto na versão hard (restantes 20% deste mercado de 

viagens), “as experiências relacionam-se com a prática de desportos na Natureza 

(rafting, kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou de actividades que requerem um elevado 

grau de concentração ou de conhecimento (birdwatching, etc.)”.   

 Este produto turístico representa cerca de 22 milhões de viagens na Europa (9% 

do total das viagens de lazer efectuadas pelos europeus), e tem registado um 

crescimento, que segundo as estimativas da THR (2006c) foi de aproximadamente 7% 

entre 1997 e 2004. A Holanda e a Alemanha são os maiores consumidores de turismo de 

natureza (45% do total das viagens dos europeus). A maioria das viagens no âmbito 

deste produto turístico (85%) tem uma duração superior a 4 noites. A importância do 

turismo de natureza, no âmbito da procura secundária, como complemento, 

diversificação e enriquecimento de outras ofertas turísticas como por exemplo o sol e 

mar e os tourings é por demais evidente, constituindo-se num factor relevante para os 

destinos turísticos que não detêm condições atractivas bastantes para seduzir a procura 

específica de Turismo de Natureza
220

.  

 Atendendo ao volume da procura e ao potencial de crescimento, no curto-médio 

prazo, as políticas de desenvolvimento turístico devem enfocar particularmente nos 

consumidores soft de natureza, “(…) desde os que procuram ambientes naturais para 

relaxar até aos que manifestam um elevado grau de interesse pela natureza (…)” 

(THR, 2006c: 31), (Quadro 16). 

Quadro 16 – Indicadores dos segmentos de Turismo de Natureza 

 

  Fonte: THR (2006c: 31). 
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 Portugal revela um fraco posicionamento como destino para viagens de turismo de natureza, 

considerando que, segundo o “Estudo sobre o Sector do Turismo Activo e de Natureza em Portugal” 

realizado pela Anetura - Associação Nacional de Empresas de Turismo Activo, em 2005, (THR, 2006c), 

apenas 4% dos consumidores deste segmento de mercado são estrangeiros e que destes a maioria visitou o 

país por outros motivos (o mercado interno corresponde a cerca de 500 000 pessoas - 96%).  
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 Na Figura 44 apresenta-se o perfil dos consumidores soft e hard de viagens de 

natureza, de acordo com a THR (2006c). O público-alvo dos itinerários que se pretende 

conceptualizar nesta dissertação encontram-se na interface do touring cultural e 

paisagístico com o turismo soft de natureza.   

 

Figura 44 – Perfil básico dos consumidores de viagens de natureza 
Fonte: THR (2006c: 14). 

  As actividades ligadas ao pedestrianismo e às caminhadas nos centros urbanos e 

nas áreas rurais ao implicarem um desígnio activo, associado ao prazer de desfrutar o 

ambiente envolvente (património natural, paisagístico, histórico e cultural – 

monumental, artístico, etnográfico, …), compensam o stress inerente às ocupações 

profissionais, repercutindo-se em benefícios físicos (Rodrigues, 2006; Braga, 2006; 

Serôdio, 2005; Sirgado, 1990) e/ou constituem “(…) um poderoso meio para promover 
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uma prática física habitual em segmentos da população com um acentuado risco de 

inactividade” (Brownson et al. 2000 e Gordon et al. 2004 in Moreira, 2005: 7). Neste 

contexto, os utilizadores de percursos pedestres em ambientes naturais amplos e 

aprazíveis (que incluam determinadas facilidades – parqueamento, bebedouros, etc. – e 

que as condições de segurança estejam salvaguardadas) beneficiam de melhores 

oportunidades para desenvolverem actividades físicas e de interacção social, traduzindo-

se em experiências mais satisfatórias (Moreira, 2005). Segundo Humpel et al. (2004 in 

Moreira, 2005) as condições do tempo e a estética do local são relevantes atributos de 

envolvimento nas caminhas efectuadas com uma determinada intensidade, duração, 

frequência e progressão, enquanto nas caminhadas como acto de prazer a segurança e a 

acessibilidade constituem os factores mais importantes.  

 Tendo presente o exposto, considera-se, à semelhança de Serôdio (2005), 

Oliveira (2007) e Kouchner e Lyard (2001), que a implementação e a promoção de 

percursos pedestres balizados podem contribuir complementarmente para a oferta 

turística e para o desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais
221

. A 

dinamização do pequeno comércio local (restauração, aluguer de quartos, transacção de 

produtos agrícolas, etc.), o reforço da imagem regional (o conhecimento do território e 

sua posterior divulgação possibilitam a atracção de mais praticantes e, 

consequentemente, o reforço das transacções comerciais) e o desenvolvimento do 

capital humano e da saúde (melhoria da qualidade de vida dos praticantes e dos 

residentes) são os argumentos referidos por Serôdio (2005), aos quais acrescentamos a 

possibilidade de alguns praticantes se sentirem atraídos para residirem em localidades 

próximas de percursos pedestres, atraídos pela qualidade excepcional de alguns destes 

territórios.  

 Os percursos pedestres influenciam igualmente pela positiva os territórios onde 

se inserem, como instrumento de política social, ambiental e educativa. De facto, para 

além da melhoria da saúde pública, a ausência de competências específicas e de 

equipamento sofisticado para a prática desta actividade permite a integração de todas as 

faixas etárias. A implementação de percursos pedestres e a circulação reiterada de 

pessoas nestes permitem conservar os caminhos públicos, regenerar espaços 

degradados, preservar o património natural e valorizar o construído, dissipando pressões 

                                                 
221

 Especialmente no interior do país, nos territórios mais marcados pelo despovoamento onde a 

dinamização económica é mais difícil, mas igualmente nos restantes territórios no sentido de 

corresponder à procura crescente das actividades pedestres e à necessidade de valorizar os recursos 

patrimoniais, culturais e paisagísticos.  
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que por vezes ocorrem sobre os territórios em que se inserem. Também a auto-estima 

colectiva, revelada em sentimentos de cidadania pelos praticantes de percursos 

pedestres, sai reforçada pelo conhecimento mais efectivo da beleza e diversidade 

territorial e pela preservação ou conservação das condições ambientais. Por outro lado, a 

criação do hábito da prática regular desta actividade nos mais jovens revela-se 

fundamental no campo de acção da educação para o ambiente
222

 e para a saúde 

(Serôdio, 2005; Oliveira, 2007).  

 Convém, no entanto, não perder de vista que a implementação e fruição de 

percursos pedestres acarretam impactos negativos, designadamente ao nível do solo, da 

vegetação, da fauna, das formações geológicas, entre outros, resultantes da sua 

construção/manutenção, mas também do pisoteio e da deposição de resíduos, embora 

circunscritos a um zonamento de poucos metros para cada lado do trilho, excepto 

quando originam incêndios florestais (Braga, 2006).    

           A Lei de Bases do Desporto (Assembleia da República, 2004) conferiu à 

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) “(…) o exercício de 

poderes regulamentares, no âmbito das modalidades que desenvolve, entre as quais o 

pedestrianismo”
223

, cabendo a esta instituição a responsabilidade de homologação dos 

percursos pedestres. Nesta conformidade, foram contemplados nos requisitos de 

homologação exigências concretas no que diz respeito ao traçado, à marcação e à 

manutenção dos percursos pedestres, de forma a salvaguardar a preservação do 

ambiente e a segurança dos praticantes (Anexo 50).  

 A FCMP contempla os seguintes tipos de percursos pedestres: Grande Rota 

(GR), Pequena Rota (PR) e Percurso Local (PL). Os primeiros são sinalizados com as 

cores vermelho e branco e têm uma extensão superior a 30 km. Nos segundos, com uma 

dimensão inferior a 30 km, são utilizadas as cores vermelho e amarelo. Por último, os 

PL, cuja totalidade ou mais de metade do trajecto acontece em áreas urbanas, são 

identificados pelas cores verde e branco (Figura 45) (FCMP, 2006).  

                                                 
222

 Os percursos pedestres são fundamentais neste âmbito, pois segundo Cian et al. (2001), a carência de 

educação ambiental que ainda persiste deve-se a diversos factores, entre os quais a falta de contacto com 

o território que, na generalidade é constituído por elementos humanos e artificiais, registando-se poucos 

elementos naturais. Também se atribui pouca importância às questões ambientais e à evolução do 

conhecimento destas, que poderiam possibilitar uma maior participação na educação ambiental por parte 

das populações. Finalmente, vivermos numa sociedade que dá primazia ao consumismo e relega para 

segundo lugar o ambiente, que deveria ser tratado como uma herança que deixamos para as gerações 

futuras.    
223

 Algumas críticas sobre esta atribuição de poderes podem ser encontradas em Clube Celtas do Minho 

(2010).    
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Figura 45 – Sinalética dos Percursos Pedestres 

Fonte: Wikipédia (2008). 

 Nos percursos pedestres homologados são consideradas, entre outras, as 

seguintes informações, através de fichas e mapas: nome do percurso; localização; 

entidade promotora; tipo (GR, PR ou PL; linear ou circular, generalista ou temático) e 

âmbito do percurso; descrição do trilho ou caminho (com indicação dos locais de 

partida e de chegada, bem como outros de interesse); traçado do percurso assinalado na 

Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE); nível ou grau de 

dificuldade (I - muito fácil, II - fácil, III - algo difícil, IV - difícil, V- muito difícil); 

declive (desníveis acumulados, altitude máxima e altitude mínima, perfil topográfico); 

distância (em km); duração (em horas e/ou dias); contactos úteis; época aconselhada; 

entre outras.  

 Conforme se pode observar na Figura 46, e de acordo com o referido 

anteriormente, a utilização dos SIG no planeamento de percursos pedestres é uma mais-
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valia, pois permite visualizações 2D e 3D do trajecto. Esta última, ao revelar o declive, 

possibilita uma visualização mais aproximada da realidade, com benefícios evidentes na 

identificação das dificuldades subjacentes à realização do percurso (Reis e Osório, 

2007).  

    

Figura 46 – Planeamento de um percurso pedestre na Serra de Sintra em ArcGIS 
Fonte: Reis e Osório (2007), cartografia de base do IGeoE. 

 

 

 

3.3.3. Caracterização dos tourings culturais e paisagísticos 

 Relativamente ao touring cultural e paisagístico, de acordo com a THR (2006a), 

este produto turístico, por vezes designado de turismo de itinerância, é caracterizado por 

itinerários ou circuitos de descoberta e de conhecimento e exploração dos atractivos de 

uma região. Baseia-se, usualmente, no património natural e/ou cultural e nos recursos 

turísticos daí decorrentes – resource-basis product –, podendo complementar-se com 

infra-estruturas específicas dos user-orientation product
224

. Também as infra-estruturas 

de apoio ao sector são demasiadamente importantes para o desenvolvimento deste 

mercado, designadamente o alojamento, a restauração e os transportes, embora não 
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  Conceitos criados por Burkart e Medlik (1981 in Bull, 1995). Enquanto resource-basis product são 

“(…) produtos baseados em recursos exclusivos da natureza ou da história da humanidade e do seu 

legado, como por exemplo: valores arqueológicos ou monumentais, montanhas, baías e praias, etc. (…)”, 

user-orientation product consistem em “(…) produtos criados para uso turístico exclusivo: Parques 

temáticos, centros de convenções, etc.” (Vogeler Ruiz e Hernández Armand, 2000: 290).       
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sejam o motivo principal de atracção. Pelo exposto, o produto turístico touring 

identifica-se por assentar numa forma de fruição itinerante, na qual a viagem, mais do 

que superar as distâncias, é entendida em si mesma como uma atracção (CEDRU, 

2000).     

 O touring pode ser realizado de modo independente – em veículo próprio ou fly 

& drive (auxiliado ou não pelos GTEM) –, ou em grupo
225

, utilizando transporte 

colectivo.  

Como tendência deste mercado, e conforme referido pela THR (2006a), denota-

se o aumento do fly & drive em consequência dos seguintes factores: i) crescente 

desenvolvimento que as low cost têm vindo a assumir no sector das viagens, 

incorporando grandes facilidades nas deslocações e possibilitando, simultaneamente, 

uma redução de tempo e dinheiro; ii) incremento das facilidades de aluguer de veículos 

no destino, associado aos acordos estabelecidos entre as companhias aéreas e as 

empresas de rent-a-car; iii) Internet como crescente canal de informação, reserva e 

compra (Figura 47), tanto ao nível dos packages, como ao nível de viagens de carácter 

independente, possibilitando que os turistas componham as deslocações de acordo com 

os seus interesses, a partir de páginas Web de diversificadas empresas (operadores 

turísticos, companhias aéreas, estabelecimentos de alojamento, animação turística, entre 

outras).  

 
Figura 47 – Importância da Internet como fonte de informação no suporte à organização 

de viagens (1997-2005) 
Fonte: Eurobarometer/”Changing Lives in Europe” (nVision), in Ministério da Economia e da Inovação 

(2006a: 105). 
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 Cerca de 30% do total das viagens realizadas na Europa são tours e circuitos, comercializados como 

packages all inclusive pelas agências de viagens e operadores turísticos. Isto deve-se ao facto destas 

viagens se realizarem maioritariamente nos próprios países europeus, cujas infra-estruturas são óptimas e 

proporcionam uma maior utilização do veículo próprio como meio de transporte (THR, 2006a). 
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 De acordo com a THR (2006a), existem as seguintes três modalidades habituais 

dos packages inerentes ao produto touring: i) escorted tours – inclui o tour em 

autocarro e o alojamento no destino (poderão também incluir o transporte aéreo); ii) fly 

& drive – inclui o transporte aéreo, um carro alugado e frequentemente o alojamento; e 

iii) fly & Stay – inclui exclusivamente o transporte aéreo para o destino e algum tipo de 

alojamento (não inclui o transporte local, designadamente autocarro, eléctrico ou carro 

de aluguer). Os principais key players do sector, ainda de acordo com a THR (2006a), 

são os seguintes: i) operadores turísticos generalistas – organizam e comercializam, 

directamente ou recorrendo a agências de viagem, packages de interesse geral, 

usualmente de conteúdo cultural e paisagístico, que incluem viagem origem – destino – 

origem, alojamento e refeições, transfers e transporte local, e visitas guiadas a locais de 

interesse; ii) operadores turísticos especializados – organizam e comercializam tours 

ou circuitos temáticos, direccionados para uma actividade ou tema de interesse 

específico: natureza, cultura, arte, arqueologia, história, entre outros (os grupos de 

viagem são habitualmente mais pequenos do que os integrados em packages de 

interesse geral); e iii) grupos de consumidores – agrupados em associações, clubes, 

entre outros (ao nível do mercado de touring são reconhecidos os Automóveis Clube, 

tanto em viagens organizadas, como em viagens independentes).  

 Como decorre do exposto, o touring pode ser temático – rotas ou circuitos 

focados numa temática como núcleo central da experiência, correspondendo a 10% do 

total de viagens de touring, de que são exemplo as rotas dos castelos medievais, as rotas 

religiosas, as rotas do património mundial, as rotas dos vinhos, entre outras –, ou 

genérico – itinerários ou circuitos, de conteúdo abrangente e diversificado, que são, em 

si mesmos, a essência do produto, equivalendo aos restantes 90% das viagens de touring 

(THR, 2006a). 

Os tourings podem ter durações e extensões diferenciadas em função, por um 

lado dos recursos turísticos envolvidos e dos serviços de apoio facultados (oferta) e, por 

outro, dos interesses e das disponibilidades dos turistas em realizá-los (procura), tendo 

em consideração as seguintes situações: i) propósito da viagem, de acordo com o 

planeamento efectuado; ii) determinação dos turistas em prolongar a estada, face à 

superação das suas melhores expectativas; e iii) possibilidade do touring resultar num 

complemento de outro(s) produto(s), conforme se analisará seguidamente. 

 Neste sentido, os tourings podem ser de curta duração, média duração, duração 

normal ou de longa duração. No primeiro caso os itinerários podem ser realizados em 
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meio-dia (half-day) ou num dia inteiro (full day); as Visitas de Cidade e as Nocturnas 

também se enquadram nesta divisão. Os Itinerários de média duração correspondem aos 

fins-de-semana (dois ou três dias de viagem, ou seja 1 ou 2 noites de alojamento) e os 

de duração normal equivalem a uma ou duas semanas de deslocação. Nos itinerários de 

longa distância a viagem prolonga-se por mais de quinze dias. Nestas duas últimas 

modalidades, o alojamento dos turistas pode ocorrer sempre no mesmo ou em vários 

destinos, enquanto nos itinerários de média duração o normal é que os turistas fiquem 

hospedados sempre no mesmo estabelecimento. A organização das modalidades half-

day e full-day, bem como Visitas de Cidade e Nocturnas não contempla alojamento, no 

entanto os turistas que delas usufruem, normalmente estão hospedados em hotéis.   

O mercado de touring tem crescido a um ritmo anual na ordem dos 5 a 7%, de 

acordo com as estimativas dos profissionais do sector entrevistados pelo estudo da 

THR, que se tem vindo a seguir, e que corroboram os dados apurados pelo inquérito do 

European Travel Monitor, de 2004, no qual o incremento das viagens de touring, entre 

1997 e 2004, foi de 7,9%. Este potencial de crescimento elevado, cuja tendência será de 

aumento, resulta de um cenário favorável que se tem mantido para as viagens de 

touring
226

 (THR, 2006a), assim como, de um modo geral, para o desenvolvimento 

turístico.  

O mercado de touring, considerando, por um lado, as viagens que têm neste a 

principal motivação e, por outro, apenas o continente europeu onde se centralizam os 

principais mercados emissores actuais e potenciais para Portugal, mas também os 

concorrentes, representa 44 milhões de viagens internacionais anualmente, equivalendo 

a 18% do total de viagens de lazer realizadas pelos europeus (Figura 48 e Quadro 17), 

(THR, 2006a).  
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 Cenário este alicerçado nos seguintes factores: i) consolidação de um espaço europeu comum, com 

uma moeda única e liberdade de circulação, que tem possibilitado vantagens assinaláveis na realização de 

viagens; ii) alargamento da UE, com a entrada de novos países, os quais irão contribuir, com o seu 

património natural, histórico e cultural, para a valorização e desenvolvimento do touring europeu; iii) 

crescente melhoria da rede de transportes europeia, quer ao nível das infra-estruturas, quer dos serviços 

prestados, facilitando a realização de viagens e, consequentemente, potenciando a atractividade por estas, 

situação bem patente nos países que detêm uma oferta estruturada de transporte aéreo de baixo custo 

(lowcost), de uma eficiente rede de auto-estradas ou vias rápidas (algumas sem portagem) e de transportes 

de alta velocidade (TGV), essenciais para o desenvolvimento de um determinado tipo de turismo, mais 

massificado; e iv) alteração dos hábitos de consumo dos turistas, que procuram cada vez mais 

experiências turísticas completas e enriquecedoras, nas quais o contacto com a natureza e o interesse 

cultural se complementam (THR, 2006a). 
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Figura 48 – Evolução do volume de viagens de touring (1997-2004) 
Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK in THR (2006a: 10), (adaptação). 

 

Quadro 17 – Viagens de touring ao estrangeiro por mercado emissor 

 
Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK e estimativas THR in THR (2006a: 10). 

Como releva a leitura do quadro referido e de acordo com as estimativas da THR 

e dos dados apurados pelo inquérito do European Travel Monitor (2004), mencionados 

anteriormente, os principais mercados emissores europeus de touring são a Itália 

(18,5%), a França (17,3%), a Alemanha (14,8%) e o Reino Unido (12,3%), 

representando cerca de 63% das viagens. Ressalta-se que cerca de metade das viagens 

ao estrangeiro efectuadas pelos italianos (48%) e pelos franceses (42%) tiveram como 

motivo este produto turístico (correspondendo a cerca de 36% do total de viagens de 

touring realizadas pelos europeus), (THR, 2006a). 

A maior parte das viagens de touring efectuadas pelos europeus (86%), tem uma 

duração superior a 4 noites e acontecem preferencialmente nos períodos de férias mais 

longos (THR, 2006a). 

 Para além da procura primária de touring importa, também, aludir à procura 

secundária que este produto proporciona, pois representa cerca de 80 milhões de 

viagens internacionais ao ano na Europa (THR, 2006a). De facto, nas viagens 

efectuadas com outras motivações principais, designadamente sol e mar, negócios, 

golfe, eno-gastronomia, turismo em espaço rural, entre outras, cada vez mais os turistas 
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procuram enriquecer e complementar as experiências turísticas, conhecendo novos 

lugares, desfrutando das extraordinárias paisagens e do riquíssimo património que 

muitos destinos proporcionam, tal como a RLVT, despendendo no(s) touring(s) uma 

parte do tempo total previsto para a estada.  

O touring surge, também, muitas vezes associado ao city & short breaks, que se 

caracteriza por estadas de curta duração para visitar atracções numa cidade, 

apresentando um elevado potencial de crescimento (12 a 15%), de acordo com os dados 

da THR (2006b), reflexo das férias repartidas e do aumento da mobilidade, com efeitos 

directos na diminuição da sazonalidade. Esta oportunidade não deve ser ignorada pelos 

destinos que usufruem de uma procura significativa de turistas/visitantes com outras 

motivações, visto que a aposta estruturada nesta complementaridade pode resultar muito 

benéfica para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.  

Relativamente aos gastos inerentes ao produto turístico touring, deve-se 

considerar que estão em causa muitos e diversificados factores, desde logo a quantidade 

e qualidade dos serviços consumidos, quer nas deslocações até ao destino, quer neste, 

quer ainda no regresso ao local de origem, mas também a modalidade em que a viagem 

se organiza, em grupo ou independente.  

Assim, considerando que esta última modalidade é maioritária, através da 

utilização de veículo próprio, como já focado anteriormente, e que as viagens de touring 

podem ser programadas em função dos interesses e expectativas dos consumidores, 

gerando gastos muito díspares, apresenta-se no Quadro 18 uma estimativa dos gastos 

realizados num itinerário independente, em veículo particular, com cerca de 200 km de 

percurso médio diário, incluindo alojamento de categoria média com pequeno-almoço 

incluído (THR, 2006a).   

Quadro 18 – Estimativa do gasto médio por pessoa/dia numa viagem de touring 

independente standard 

 

Fonte: Estimativas THR com base na opinião dos peritos consultados in THR (2006a: 12). 
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No que diz respeito ao touring organizado em grupo, comercializado em 

packages, não considerando a despesa com as deslocações até ao destino e regresso à 

origem, os preços são muito diversificados e relacionam-se directamente com os 

seguintes factores: i) categoria de alojamento; ii) regime alimentar seleccionado; iii) 

transporte local; iv) quantidade e natureza das actividades realizadas; v) época em que 

ocorre; e vi) capacidade negocial do operador turístico com os respectivos fornecedores. 

 No Quadro 19 apresentam-se os preços de um tour cultural em alguns destinos 

europeus, permitindo comparar viagens em iguais condições de duração, de alojamento 

e regime alimentar, incluindo o transporte aéreo, com partida de Barcelona (THR, 

2006a).   

Quadro 19 – Comparação de preços de tours culturais de 8 dias de duração, incluindo 

transporte aéreo, alojamento, alimentação e visitas a atracções 

 
     Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK e estimativas THR in THR (2006a: 12). 

  Relativamente a Portugal o touring foi, no Verão de 2006, a segunda motivação 

dos turistas que visitaram o País, representando 34% do total de visitas. Porém, Portugal 

enquanto local de destino para viagens de touring por parte dos europeus representou 

em 2004 apenas 1,7% das preferências (Quadro 20) – valor relativamente diminuto face 

às potencialidades que o País detém para este segmento de mercado –, correspondente a 

cerca de 6% do total de chegadas de turistas internacionais ao território nacional 

(Ministério da Economia e da Inovação, 2006a; THR, 2006a). 

Quadro 20 – Principais países de destino dos europeus para o touring (2004) 

 

                                  Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK in THR (2006a: 12). 
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  Conforme se pode igualmente constatar no quadro indicado anteriormente os 

países concorrenciais do nosso mercado, atendendo à proximidade geográfica e à 

procura, são a França, que recebe cerca de 12% do total das viagens, seguida pela 

Espanha, Itália e Alemanha, com valores percentuais entre sete e dez por cento (THR, 

2006a). 

De facto, é no continente europeu que está concentrado o mercado das viagens 

internacionais de touring, realizadas pela população europeia, sobretudo na região 

ocidental, onde se concentram cerca de 55,7% das viagens. Sendo esta região também a 

principal emissora de consumidores deste produto, é possível constatar-se uma dinâmica 

caracterizada pelos movimentos de proximidade geográfica, ancorada nas excelentes 

condições de acessibilidade e de meios/modos de transportes nela presentes (THR, 

2006a). No conjunto, os países da Europa recebem cerca de 80% do total das viagens de 

touring realizados pelos europeus (THR, 2006a).  

Portugal possui enormes potencialidades como destino de touring, mas a actual 

representatividade no mercado europeu das viagens é reduzida, conforme referido 

anteriormente. Todavia, de acordo com os resultados do inquérito aos consumidores nos 

principais mercados europeus, realizado em 2006 pela THR (Quadro 21), Portugal é 

percepcionado positivamente pelos países geograficamente mais próximos, como a 

Espanha, França e Itália, como um bom destino de touring (THR, 2006a). 

Os principais mercados emissores, para Portugal em 2006, com 22%, 17% e 

13% de representatividade foram a Espanha, o Reino Unido e a Alemanha, 

respectivamente (Ministério da Economia e da Inovação, 2006a). 

Quadro 21 – Percepção de Portugal pelos mercados emissores europeus 

 

      Fonte: THR (2006a: 27). 

 Estima-se que a taxa de crescimento anual acumulado das viagens de touring em 

Portugal, para o horizonte 2015, seja de 10%. Esta taxa, superior ao incremento previsto 
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a nível internacional (5-7%, conforme referido anteriormente), deve-se à reduzida 

dimensão ainda registada do nosso mercado comparativamente com outros destinos, 

denunciando um potencial de crescimento relativo maior e mais célere (THR, 2006a). 

Porém, os principais consumidores de touring independente em Portugal são os 

cidadãos nacionais (esta predominância é justificada por este tipo de deslocação se 

realizar habitualmente em veículo próprio, como já aludido), pelo que é importante, 

continuar a estimular este fluxo do mercado interno, uma vez que representa uma 

compensação para eventuais crises nos mercados externos (THR, 2006a).  

No perfil do consumidor do produto touring, de acordo com as entrevistas 

realizadas em 2005 pela THR (2006a) a peritos e operadores turísticos, destaca-se o 

facto de serem, sobretudo, casais sem filhos, empty-nesters e reformados, normalmente 

com níveis de formação e socioeconómicos médios/médios-elevados. Tomam 

conhecimento deste produto, através de revistas de viagens, brochuras/catálogos, 

recomendações de familiares e amigos, e Internet, adquirindo-o em agências de viagens 

ou na Internet. Normalmente, optam pelos destinos distantes: tours ou circuitos 

organizados (packages). Mas há também, quem prefira os destinos próximos: optando 

apenas pelo alojamento e serviços avulso. As reservas são efectuadas com meses de 

antecedência e à última hora. O tipo de alojamento escolhido é diversificado, desde 

hotéis de 3 a 5 estrelas até pousadas e apartamentos (Figura 49).  

É interessante verificar, que este produto contribui para mitigar os efeitos 

nefastos da sazonalidade, pois as viagens de touring realizam-se durante todo ano, 

concentrando-se, no entanto, o fluxo de maior procura nos períodos de férias 

tradicionais.  Normalmente, são casais, famílias e pequenos grupos de amigos que 

viajam entre 3 dias e 2 semanas, nos destinos continentais, e entre 3 e 5 semanas, nas 

viagens de longo curso. 

As principais motivações dos consumidores de touring, de acordo com a Figura 

50, relacionam-se com a descoberta e o conhecimento dos locais e das suas atracções, 

conjugando a paisagem, povoações e cidades, património, história e cultura, gentes e 

gastronomia (THR, 2006a).  
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Figura 49 – Perfil e hábitos dos turistas europeus que realizam touring 
Fonte: THR (2006a: 14). 

Caracterizado o touring interessa agora analisar o posicionamento deste produto 

turístico. Como referido antes, o PENT estabeleceu 10 produtos turísticos estratégicos 

para o desenvolvimento do Turismo em Portugal, no período de 2006 a 2015, tendo em 

consideração os recursos e os factores distintivos, bem como o potencial de crescimento 

futuro, sendo o touring Cultural e Paisagístico um destes produtos turísticos
227

.  

                                                 
227

 Que, segundo afirmação do Secretário de Estado do Turismo, em Ourém (5/5/2010), será redefinido 

passando a designar-se Turismo Cultural e Religioso. O turismo religioso figurará, desta forma, no 

conjunto dos produtos estratégicos do PENT, que entretanto será reavaliado (Turisver, 2010). Embora 

reconhecendo o interesse do desenvolvimento do turismo religioso, no continente e nos Açores, 

considera-se que a renúncia da referência paisagística num produto articulado com a cultura talvez não 

seja a melhor opção, face aos recursos ligados à paisagem que o país detém e à procura que esta temática 

pode induzir, considerando que os turistas por esta motivados, na sua maioria, não serão os mesmos que 

nos procuram pelas temáticas religiosas.       
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Figura 50 – Principais actividades realizadas pelos viajantes de touring 
Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK in THR (2006a: 39). 

 

Conforme se pode constatar na Figura 51, o touring cultural e paisagístico é, a 

seguir ao sol e mar, o produto com maior peso no total da procura primária de viagens 

dos europeus. Apesar de não gerar os maiores gastos médios estima-se, tal como o city 

break, a gastronomia e vinhos, o turismo náutico, o saúde e bem-estar, o turismo de 

natureza e o golfe, um crescimento médio anual para os próximos 10 anos superior a 

5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Posicionamento dos produtos estratégicos para Portugal (2004) 
Fonte: Ministério da Economia e da Inovação (2006a: 63). 

No curto prazo o PENT prevê que os produtos sol e mar, touring e city break 

sejam os mais contributivos para o crescimento. Segundo este Plano Estratégico, o 

touring cultural e paisagístico, face à diversidade e qualidade dos atractivos, às 

condições de mobilidade e à dimensão territorial, detém um significativo potencial de 

desenvolvimento, alicerçado no reforço da competitividade, através do estabelecimento 
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de parcerias visando o incremento da qualidade na cadeia de valor do produto
228

. No 

Quadro 22 apresenta-se a visão, os vectores estratégicos, as entidades a envolver e os 

meios de financiamento preconizados no PENT para o desenvolvimento deste produto 

turístico. 

Quadro 22 – Módulo de desenvolvimento do touring cultural e paisagístico 

Fonte: Ministério da Economia e da Inovação (2006a: 118). 

 Tal como reconhece Martins (2004), os consumidores de tourings Culturais e 

Paisagísticos descobrem no espaço urbano importantes motivações turísticas escoradas 

nos recursos históricos e culturais, nas compras, nos equipamentos e estabelecimentos 

que proporcionam as ofertas comerciais e de serviços
229

.  

                                                 
228

 “Uma cadeia de valor é um conjunto de actividades interligadas e organizadas de forma a obter o 

máximo valor acrescentado, em cada um dos elos da cadeia e, em consequência, no consumidor final, 

cuja satisfação constitui o grande objectivo de toda a cadeia” Saer (2005: 681) e “(…) inclui processos 

primários (directamente relacionados com a criação de valor para os clientes da organização) e 

processos de suporte que adicionam valor de forma indirecta, facilitando a realização dos processos 

primários” (Gouveia, 2006: 47).  
229

 Esta situação tem implicado um maior reconhecimento e envolvimento dos agentes a respeito das 

potencialidades que o turismo representa na dinamização económica e na reestruturação urbana, bem 

como estratégia para equipar, promover e “vender a” a cidade (Vera Rebollo et al., 1997). Para além 

disso, atendendo à complexidade das práticas, convém referir que a actividade turística desenvolvida nos 

espaços urbanos “contempla tanto os produtos e motivações do turismo de cidade tradicional (a cidade 

como destino cultural), como as formas de turismo associadas às novas paisagens e às novas funções 

(produtivas, recreativas e simbólicas) que se estão desenvolvendo em ambientes urbanos pós-industriais” 

(Marchena Gómez, 1995 in Vera Rebollo et al., 1997: 155). Contudo, perante o desigual desenvolvimento 

turístico dos espaços urbanos, motivado pela maior atracção das grandes cidades, e segundo a opinião 

deste autor, que perfilhamos, as pequenas cidades e vilas devem organizar-se em redes, como forma de 

criar sinergias, proporcionando alternativas de utilização dos recursos e de criação de uma imagem de 

destino, obtendo, por esta via, melhores resultados, quer na atracção de visitantes e turistas, quer na 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 188 

 Não obstante, Portugal também é detentor de imenso património no espaço rural 

que, através de políticas e acções articuladas com o desenvolvimento regional e local
230

, 

tem vindo a ser transformado em recursos turísticos de enorme valia, muitos deles 

integrados em produtos de touring cultural e paisagístico. São exemplos daquele 

desenvolvimento, alicerçado nas potencialidades do turismo, entre outros, os seguintes: 

Rota do Românico do Vale do Sousa
231

 (Anexo 51); Geopark Arouca
232

 (Anexo 52); 

Programa das Aldeias Históricas
233

 (Anexo 53 e Anexo 54); Programa das Aldeias do 

                                                                                                                                               
gestão dos respectivos impactos; este processo permite definir, entre outros, níveis de serviços, de preços 

e sistemas de comercialização comuns (Vera Rebollo et al., 1997). As vantagens das organizações 

turísticas se integrarem em redes foram igualmente identificadas por outros autores (Costa, 1996; Scott et 

al., 2008 in Carvalho et al., 2010), os quais identificam, entre outras, as seguintes: i) aumento da 

produtividade e da capacidade de inovar e competir; ii) estímulo à troca de conhecimentos entre os 

parceiros; conciliação de diferentes interesses dos stakeholders; conservação dos recursos turísticos 

tangíveis e intangíveis.                
230

 Tal como refere Vera Rebollo et al. (1997: 122), “O turismo rural e o turismo em espaços naturais 

concebem-se como factores de desenvolvimento das áreas rurais e naturais, e consequentemente, este 

tipo de actividade constitui um componente básico do desenvolvimento local a partir do respeito pelo 

património cultural e natural e da participação directa da população rural”. Dando sequência ao 

referido anteriormente o turismo rural deve reger-se, entre outros, pelos seguintes princípios: i) 

desenvolvimento num quadro de sustentabilidade e de competitividade; ii) revitalização e diversificação 

das economias locais; iii) envolvimento da população local, promovendo a coesão e a inclusão social; e 

iv) desenvolvimento qualificado do planeamento e controlo, atendendo ao ordenamento do território, à 

atenuação dos efeitos negativos e à maximização dos positivos (Vera Rebollo et al., 1997; Moreira, 

2009).   
231

 Projecto iniciado em 1998, tem vindo a constituir-se como um produto turístico cultural alicerçado em 

21 elementos patrimoniais Românicos existentes no Vale do Sousa (municípios de Castelo de Paiva, 

Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, da NUT III Tâmega, numa área de 767, 1 

km
2
). As vertentes de desenvolvimento são: i) Conservação, salvaguarda e valorização do património 

histórico construído (vertente infra-estrutural); ii) Plano para a Implementação e Dinamização Turística e 

Cultural da Rota do Românico do Vale do Sousa; iii) Programa de Formação para a Promoção e 

Dinamização da Rota do Românico; iv) Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da 

Rota do Românico do Vale do Sousa (Machado, 2008). 
232

 O Geopark Arouca, cuja área corresponde ao município de Arouca, detém um extraordinário 

património geológico, designadamente as Trilobites gigantes de Canelas, as Pedras Parideiras da 

Castanheira e Icnofósseis do Vale do Paiva. Os 41 geossítios inventariados formam a base do projecto 

Geoparque Arouca, associados a uma estratégia de desenvolvimento territorial assente na sua 

preservação, dinamização e uso. Em Abril de 2009, o Geopark Arouca foi reconhecido pela Rede 

Europeia e Global de Geoparks, passando igualmente a ser reconhecido pela UNESCO. O património 

geológico é complementado com o arqueológico, ecológico, histórico, desportivo e/ou cultural, bem 

como a promoção da etnografia, artesanato e gastronomia regional, com o objectivo de fomentar um 

turismo qualificado assente nos valores da Natureza e da Cultura. Foi constituída uma rede de percursos 

pedestres que promove a valorização, divulgação e promoção daqueles patrimónios (AGA - Associação 

Geoparque Arouca, 2010). 
233

 O Programa de Recuperação de Aldeias Históricas de Portugal, lançado em 1994, no âmbito do II 

Quadro Comunitário de Apoio (QCA; 1994-1999), tendo tido continuidade no III QCA (2000-2006). O 

projecto teve como mote “a valorização de recursos culturais tão diversificados como a paisagem, os 

lugares, o património construído e o referencial das culturas, tradições e actividades, bem como o 

envolvimento de múltiplos protagonistas, numa dinâmica local de promoção e desenvolvimento (…)” 

Boura (2010). A rede das Aldeias Históricas de Portugal (paradoxalmente metade destas aldeias são vilas 

e Trancoso é cidade, conforme se pode observar no referido Anexo; no passado apenas Piódão não foi 

vila) faz parte de um produto turístico coerente, ao nível do turismo cultural, turismo de natureza e 

turismo em espaço rural, que revela aumento da procura, a par da requalificação e incremento da oferta 

(Lousada, 2008; Gonçalves, 2009). 
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Xisto
234

 (Anexo 55); Geopark Naturtejo da Meseta Meridional
235

 (Anexo 56); Rota do 

Fresco
236

 (Anexo 57); Via Algarviana
237

 (Anexo 58); Rotas dos Vinhos
238

 (Anexo 59). 

 Em desenvolvimento encontra-se actualmente a “Rota das Catedrais”, como 

resultado de uma parceria entre o Governo (Ministério da Cultura) e a Igreja Católica 

(Conferência Episcopal Portuguesa). Esta rota contempla a requalificação das vinte e 

cinco catedrais do País, incluindo as Regiões Autónomas, de modo a integrá-las em 

itinerários culturais e turísticos
239

. Foi lançada recentemente a “Rota do Património da 

Humanidade do Vale Internacional do Douro/Duero” que engloba onze sítios 

classificados (Alto Douro Vinhateiro, Centro Histórico do Porto, Centro Histórico de 

Guimarães, Parque Arqueológico do Vale do Côa, Ávila, Atapuerca, Burgos, Las 

Médulas, Salamanca, Siega Verde e Segóvia). Este projecto constitui o primeiro destino 

turístico ibérico, vocacionado para o produto touring cultural e paisagístico  

                                                 
234

 Este Programa foi implementado a partir de 2001, utilizando fundos comunitários, no âmbito do 

Programa Operacional da Região Centro. É constituído por 24 aldeias do Pinhal Interior onde a 

recuperação das tradições, a valorização do património arquitectónico construído, a dinamização das artes 

e ofícios tradicionais e a defesa e preservação da paisagem envolvente, tem permitido constituir-se num 

pólo de atracção turística com os seguintes objectivos, entre outros: melhorar a qualidade de vida das 

populações locais; promover as actividades económicas tradicionais e os produtos locais; dinamizar os 

agentes económicos e estabelecer parcerias empresariais; promover a constituição de uma rede assente na 

marca “Aldeias do Xisto” (Pinus Verde, 2006). 
235

 Este Geoparque pertence às Redes Europeia e Global de Geoparques desde 2006 e “trata-se de um 

projecto centrado no património geológico com promoção do desenvolvimento económico local através 

do geoturismo”. Partindo da diversidade geológica regional, a gestão do Geopark Naturtejo assenta na 

geoconservação, educação e geoturismo, integrando igualmente os patrimónios arqueológico, histórico-

cultural e natural. O território deste Geoparque disponibiliza cerca de 370 km de percursos pedestres, 

entre os quais 80 km de interesse geológico (Rota dos Fósseis, Rota das Minas, Caminho do Xisto, Rota 

dos Barrocais, Trilhos do Conhal, Segredo do Vale Almourão, Rota da Gardunha, entre outros), diversos 

espaços museológicos e muitas actividades diversificadas (Rodrigues e Carvalho, 2009). 
236

 Este projecto privado (empresa Spira - Revitalização Patrimonial), alicerçado numa rede de parceiros 

locais, é composto por diferentes rotas, experiências temáticas e programas, que permitem aceder a 

património arquitectónico normalmente encerrado, presenciar tradições etnológicas, saborear a 

gastronomia regional, e compreender a paisagem envolvente, sempre com as pinturas murais - os 

“frescos”- subjacentes, no sentido de promover o desenvolvimento sustentável do território em que se 

enquadra, bem como na conservação do seu legado cultural (Rota do Fresco, 2010).  
237

 Com génese em 1995, este projecto consiste num percurso pedestre entre Alcoutim e o Cabo de S. 

Vicente, numa extensão de cerca de 300 km, composta por 14 sectores maioritariamente na Serra 

Algarvia. Tem como principais objectivos: “potenciar a prática do pedestrianismo na região Algarvia; 

contribuir para a diversificação da oferta turística da região e para o combate à sazonalidade; promover 

a divulgação e valorização do património cultural e ambiental; contribuir para a consolidação de 

pequenas iniciativas económicas existentes na região, bem como para a criação de outras em torno da 

Via Algarviana; contribuir para atenuar o fenómeno de desertificação no interior do Algarve e melhorar 

a qualidade de vida das populações serranas; promover o desenvolvimento sustentado do interior do 

Algarve” (Via Algarviana, 2010). 
238

 Existem em Portugal mais de uma dezena destas rotas (Rota dos Vinhos Verdes, Rota do Vinho do 

Porto, Rota do Vinho do Dão, Rota da Vinha e do Vinho do Oeste, Rota dos Vinhos do Alentejo, Rota da 

Vinha e do Vinho do Ribatejo, Rota do Vinho da Bairrada, Rota das Vinhas de Cister, Rota dos Vinhos 

da Beira Interior, Rota dos Vinhos de Bucelas, Colares e Carcavelos, Rota dos Vinhos da Península de 

Setúbal - Costa Azul) que procuram alavancar o desenvolvimento regional e local tirando vantagens do 

interesse turístico pelo enoturismo, ou seja pela “Cultura” do vinho, que deixou de ser apenas uma cultura 

agrícola entre muitas outras (Inácio, 2009).  
239

 Informação veiculada pelo Secretário de Estado da Cultura no “Seminário Turismo Industrial”, 

realizado na ESHTE em 20.05.2010.  
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 O Geoturismo
240

, o turismo industrial
241

 e o turismo arqueológico
242

 são 

igualmente exemplos com elevado potencial de desenvolvimento de viagens de touring, 

mas que ainda se encontram numa fase embrionária, excepto o primeiro que, conforme 

referido antes, já se encontra em desenvolvimento no Geopark Naturtejo da Meseta 

Meridional e no Geopark Arouca.  

 A “Rota Cultural dos Avieiros” alicerçada no projecto denominado “A Cultura 

Avieira a Património Nacional”
243

, está em fase de concepção. Tirando partido da 

paisagem natural e cultural do rio Tejo, das aldeias ribeirinhas e dos avieiros, esta rota 

contará com itinerários de barco, desde a marina do Parque das Nações até à Golegã, 

que incluirão a gastronomia local, a visita às aldeias palafitas e aos mouchões do Tejo. 

Contará, igualmente, com percursos pedestres, por caminhos de pé-posto junto às 

margens do rio, e com a possibilidade de visitas à cultura avieira através da rede 

rodoviária e de hidroaviões. Para além destas intenções, os promotores do projecto 

prevêem a reconstrução e requalificação de algumas aldeias ribeirinhas, incluindo o seu 

património cultural e religioso.     

 No tocante aos tourings desenvolvidos no espaço urbano, são muitas as cidades 

e vilas de Portugal em que este produto se desenvolve. No entanto, por economia de 

tempo e de espaço, afigura-se pertinente aludir apenas ao Património Mundial da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no qual 

se fundamentam muitos dos tourings em território nacional. Tendo por base a protecção 

do património cultural e natural, delinearam-se internacionalmente, nas últimas décadas, 

uma série de instrumentos jurídicos, convenções, declarações, resoluções e 

recomendações
244

. Como corolário desta situação, a UNESCO classificou como 

                                                 
240

 O Geoturismo assente na Geodiversidade, no Geopatrimónio (Patrimónios Geológico, 

Geomorfológico, Hidrológico, Pedológico, Cénico, entre outros) e numa visão integradora da identidade 

territorial, integrando o património cultural, as tradições locais, o património gastronómico, entre outros, 

estruturado em itinerários turísticos tematizados pode contribuir para o DTS (Rodrigues, 2009).  
241

 O turismo industrial alicerçado nos Patrimónios Industrial, Mineiro, Portuário, Ferroviário, entre 

outros, representa uma oportunidade para o desenvolvimento regional e local. Exemplos deste potencial, 

ligado ao turismo de descoberta económica, são: a rota do vidro (Marinha Grande), a rota da cortiça (S. 

Brás de Alportel), a rota da lã (Serra da Estrela), a rota da cerâmica (Caldas da Rainha), as rotas do linho 

e do ouro (Cávado/Ave) (Silva e Fortes, 2010) (Anexo 60).  
242

 O turismo arqueológico, assente em Património Arqueológico (sítios e conjuntos arqueológicos e 

estações arqueológicas) também constitui um potencial de desenvolvimento local e regional (Neves e 

Sirgado, 2009).  
243

 A contratualização com o PROVERE - Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos, 

decorreu em 29 de Julho de 2009, no Centro de Congressos da Feira Internacional de Lisboa. A 

informação obtida sobre este projecto está disponível nas várias páginas do respectivo site 

http://avieiros.ipsantarem.pt/(7.12.2010).  
244

 A Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, foi adoptada na 

Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris, entre 17 de Outubro e 21 de Novembro de 1972. 

Portugal aderiu à Convenção em 1979 (Decreto n.º 49/79, de 6 de Junho). Esta Convenção estabelece 
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Património Mundial os seguintes treze bens portugueses (UNESCO, 2010a): Centro 

Histórico de Angra do Heroísmo (Açores); Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém 

(Lisboa); Mosteiro da Batalha; Convento de Cristo (Tomar); Centro Histórico de Évora; 

Mosteiro de Alcobaça; Paisagem Cultural de Sintra; Centro Histórico do Porto; Sítios 

Arqueológicos no Vale do Rio Côa; Floresta Laurissilva (Madeira); Centro Histórico de 

Guimarães; Alto Douro Vinhateiro; e Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico 

(Açores). No seguimento da solicitação proferida pela UNESCO e de acordo com o 

deliberado pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a Coordenação e 

Acompanhamento das Candidaturas de Bens Portugueses à Lista do Património 

Mundial da UNESCO, Portugal apresentou, perante esta organização, a seguinte lista 

indicativa de bens passíveis de serem classificados como Património Mundial 

(UNESCO, 2010b): Arrábida; Baixa Pombalina (Lisboa); Cerca dos Carmelitas 

Descalços (Buçaco); Costa Sudoeste; Fortificações de Elvas; Palácio, Convento e 

Tapada de Mafra; Sítio de Marvão; e Universidade de Coimbra (Figura 52).  

 Recentemente, a entidade pública responsável pela promoção, valorização e 

sustentabilidade da actividade turística nacional lançou os Roteiros Turísticos do 

Património Mundial (Anexo 61), cuja oferta se estrutura em torno do triângulo 

patrimonial formado pelo Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro de Santa Maria da Vitória 

(Batalha) e Convento de Cristo (Tomar).  

 A proposta de desenvolvimento do produto touring cultural e paisagístico 

através dos Roteiros Turísticos do Património Mundial envolve 17 municípios com mais 

de 250 sítios e recursos patrimoniais e 269 unidades de alojamento. De acordo com o 

Turismo de Portugal, este projecto contou com as seguintes principais fases: i) 

estabelecimento de parcerias com o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR) e com o Centro Nacional de Cultura; ii) reunião com os 

municípios; iii) produção de conteúdos pelo Centro Nacional de Cultura; iv) plano de 

valorização turística dos monumentos com o IGESPAR; v) apresentação pública do 

projecto no Seminário Internacional Touring e Património
245

; vi) articulação com as 

Entidades Regionais de Turismo; vii) finalização dos conteúdos pelo Centro Nacional 

de Cultura; viii) lançamento da publicação Roteiros Turísticos do Património Mundial; 

e ix) divulgação interna e externa (Turismo de Portugal, 2009a). 

                                                                                                                                               
quais os bens naturais e culturais que podem vir a ser inscritos na Lista do Património Mundial e os 

deveres dos Estados membros quanto à identificação dos bens naturais e culturais e respectivas medidas 

de protecção e preservação. 
245

 Realizado no Convento de Cristo, em Tomar, entre 31 de Outubro e 1 de Novembro de 2008. 
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Figura 52 – Bens portugueses Património Mundial e passíveis de candidatura a esta 

classificação da UNESCO 
Fonte: produção própria. 

Cartografia de base: IGP. 
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 3.3.4. Análise crítica e conclusão  

 Perante a utilização indiscriminada dos conceitos de itinerários, circuitos, rotas 

pedestrianismo, percursos pedestres e trilhos, procurou-se clarificar o que significa cada 

um deles, segundo as pesquisas realizadas. Nesta difícil tarefa, não isenta de críticas, 

constatou-se que os percursos pedestres podem ser itinerários que se podem realizar, por 

um lado, em meios naturais e/ou rurais, utilizando desejavelmente caminhos de pé-posto 

e carreteiros e, por outro, em ambientes urbanos, recorrendo aos passeios das praças, 

calçadas, ruas e outras vias urbanas.  

 No balanço entre os impactos positivos e negativos dos percursos pedestres é 

nossa convicção que o saldo é francamente favorável aos primeiros. Convém, contudo, 

mitigar sempre que possível os segundos, reconhecendo tal como Andrade (2006) e 

Braga (2006) que os percursos pedestres são uma forma de confinar os impactos 

negativos a uma área restrita, caso contrário devido ao aumento do pedestrianismo as 

áreas naturais e rurais estariam sujeitas a enormes pressões degradativas.  

 Verifica-se um crescente interesse dos turistas pelas questões culturais e um 

incremento de práticas de utilização múltipla dos espaços urbano e rural (Vera Rebollo, 

1997), com enormes potencialidades para a concepção e desenvolvimento de tourings 

culturais e paisagísticos. A dinamização destas actividades turísticas, alicerçadas na 

valorização patrimonial e na afirmação e/ou reconstituição identitária e centralizadas na 

escala local, promove a “contra-globalização de base cultural, como reacção natural a 

uma globalização económica, surgindo ainda como detonador de multiculturalidade” 

(Neves e Sirgado, 2009: 110; Bastos, 2002)
246

. Apesar destes pressupostos, considera-

se, à semelhança de Pedrosa e Pereira (2008), que o actual desenvolvimento das rotas 

traduz-se numa limitada articulação entre os vários recursos turísticos que as compõem, 

designadamente com as actividades culturais e lúdicas propostas pelos diversificados 

agentes de base local. Pertinente, no âmbito desta dissertação é a opinião destes autores, 

no que diz respeito à necessidade de prover nestes projectos, nos quais incluímos os 

itinerários, circuitos e percursos (nas suas variadas modalidades), melhores 

                                                 
246

 Itinerários, circuitos e rotas, integrando “(…) sítios e lugares como «nós» de uma «rede», desenhados 

em diferentes escalas espaciais, ancorados ao património e frequentemente ao turismo cultural, 

representam caminhos para a construção de marcas de identidade territorial, e são um estímulo para a 

articulação entre as diferentes peças e a construção de um sentido de pertença ao conjunto” (Carvalho, 

2005: 178). Contudo, convém ter presente, como nos alerta Peixoto (2006, in Cravidão, 2006: 275), que a 

“reactivação para fins turísticos, de objectos e práticas que tinham deixado de estar integrados nas 

rotinas quotidianas tem efeitos perversos e evidencia, quando torna patentes as incompatibilidades entre 

usos presentes e os usos antigos, o carácter contraditório e ambíguo da sustentabilidade”. 

 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 194 

representações cartográficas aliadas a informação qualificada e ampliada sobre os locais 

de interesse a visitar e as infra-estruturas e serviços que lhes dão suporte. A produção de 

informação turística electrónica e a sua disponibilização, através de WebGIS e GTEM, 

revestem-se de particular importância neste domínio.           

 Pelo exposto na secção anterior, verifica-se que o mercado de touring tenderá a 

crescer, tanto no âmbito da procura primária, como da secundária. As despesas médias 

diárias por pessoa, nas viagens de touring, variam entre os 110 e os 203 euros, 

salvaguardando que os valores apresentados na modalidade independente não incluem o 

custo do transporte origem-destino e vice-versa e que a utilização do veículo particular 

possibilita a construção de programas de visita de acordo com os interesses e vontades 

próprias do momento, originando consumos e respectivas despesas muito diversificadas, 

contrariamente aos “pacotes” organizados. 

Portugal detém “matéria-prima” em quantidade e qualidade reveladora de um 

forte potencial de crescimento e fortalecimento do produto touring. Porém, face ao 

actual baixo grau de desenvolvimento revelado, conforme mencionado anteriormente, o 

País deve apostar, como factor-chave de êxito, sobretudo nas vantagens competitivas, 

ou seja, na singularidade das experiências oferecidas, na qualidade dos serviços 

prestados, no profissionalismo das empresas e nos recursos humanos, e não tanto nas 

vantagens comparativas (quantidade, beleza ou valor intrínseco dos recursos), uma vez 

que já apresenta uma quantidade razoável de recursos naturais e culturais de elevada 

qualidade. Neste sentido, importa assegurar a “(…) criação de condições mais 

favoráveis, confortáveis e seguras para a descoberta, exploração, conhecimento e 

fruição do território e das suas atracções” (THR, 2006a: 27). 

 Face a este entendimento, para Portugal poder competir com os outros mercados 

europeus, é necessário apostar numa variada oferta de tours ou circuitos; num bom 

sistema de sinalética e informação turística; numa adequação dos horários de 

funcionamentos das atracções turísticas aos interesses dos consumidores; numa ampla 

rede de áreas de descanso e de serviços básicos (estações de serviço, oficinas, 

assistência em viagem); numa implementação de padrões de qualidade nos 

equipamentos e serviços; numa boa rede de alojamento, restauração e serviços 

comerciais dispersos por todo País. E, principalmente, promover a cooperação e 

coordenação entre os diversos agentes públicos e privados (THR, 2006a).  

 Para além disso, a imagem do País nos mercados emissores precisa de crescer, 

através de fortes acções promocionais que contribuirão para aumentar a percepção e o 
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conhecimento de Portugal enquanto destino de viagens touring. Fundamental, será 

também implementar estratégias direccionadas para os turistas que nos visitam com 

outras motivações de viagem, atendendo à relevância da complementaridade (THR, 

2006a), e para o mercado interno, face à dimensão que este representa.  

 No âmbito desta dissertação ter-se-á em consideração a concepção de tourings 

culturais e paisagísticos em ambientes urbanos e rurais, conforme mencionado 

anteriormente. Entende-se que neste processo, ancorado nas TIC associadas à Internet e 

na informação turística electrónica, devem ser equacionados diversos modos de 

transporte, designadamente bicicletas, automóveis, mas também alguns percursos 

pedestres, com o objectivo de proporcionar experiências singulares, assumindo que a 

cultura e a paisagem, para além da recreação podem e devem estar contempladas, 

reconhecendo, contudo, que este conceito de touring diverge do usual touring cultural e 

paisagístico.  

 Considera-se que nesta óptica mais abrangente, essencial para os interesses e 

motivações actuais dos turistas e para o desenvolvimento sustentável, atendendo 

igualmente aos benefícios que representa para as comunidades locais, salvaguarda-se de 

forma mais profícua a componente paisagística, uma vez que a fruição de algumas 

espectaculares vistas panorâmicas só é possível calcorreando trilhos. Paralelamente, 

estes possibilitam contactos directos com as comunidades locais, dinamizando as 

actividades comerciais, e com o património construído, enquadrando-se, assim, no 

Turismo Cultural (Rodrigues, 2006). No mesmo sentido, defende-se que a cultura e a 

paisagem, no âmbito dos tourings culturais e paisagísticos, podem e devem estar 

contempladas independentemente do modo de transporte utilizado.       

 

 

3.4. Experiência turística   

3.4.1. Introdução 

 Nas secções 3.4.2 e 3.4.3. abordar-se-ão respectivamente as tendências actuais e 

futuras do turismo e a denominada Economia da Experiência
247

. Na secção 3.4.4 far-se-

                                                 
247

 Também denominada Sociedade dos Sonhos por Rolf Jensen no seu livro Dream Society (1999). O 

surgimento desta economia em alguns países deve-se, sobretudo, à natureza do valor económico e à sua 

natural progressão das matérias-primas aos produtos, destes aos serviços e destes às experiências, mas 

também ao progresso tecnológico, à competitividade nos negócios, impulsionadora da permanente 

diferenciação, e à maior prosperidade de algumas sociedades (Pine II e Gilmore, 2000).   
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á uma análise ao consumo de experiências no turismo. Como se explicitará a seguir, o 

quarto valor económico da história da humanidade são as experiências, entendidas como 

as vivências, sentimentos, sensações, que os turistas observam, que os fascinam, que os 

influenciam e que, por esta via, se tornam singulares e memoráveis (Bordas, 2003)
248

. 

Nesta óptica, as experiências ocorrem dentro de nós e fazem parte de um processo 

reactivo, dependente “(…) de quem somos, do que já vivenciamos, de como nos 

sentimos na ocasião, de quem nos acompanha e assim por diante”, aos eventos 

desenrolados ou encenados à nossa volta (Gilmore e Pine II, 2008: 99). Sendo pessoais 

e intransmissíveis, as experiências encerram “(…) diferentes graus de intensidade, 

duração, qualificação (positiva, negativa, prazer, dor) e hierarquização axiológica, 

sempre no contexto da subjectividade e do pluralismo sociocultural e biológico que 

marca a espécie humana” (Trigo, 2010: 26).    

 Para os consumidores actuais os produtos e serviços não são suficientes; é 

necessário o envolvimento pessoal em experiências singulares, no âmbito da designada 

Economia da Experiência, que suplantou a Economia dos Serviços que, por seu lado, 

superou a Economia Industrial, tendo esta suplantando a Economia Agrária (Pine II e 

Gilmore, 2000). A Sociedade da Informação, correspondente à Economia dos Serviços 

da década de 70 e 80 do século passado, está a dar lugar à Sociedade Emocional, 

alicerçada em experiências (Figura 53).  

 

Figura 53 – Progressão da Sociedade e do Valor Económico 
Fonte: Jensen (1999; 2005 in Guia, 2007: 6), (adaptação). 

                                                 
248

 Benjamim (1983 in Sousa, 2010: 86-87 e 93) distingue os conceitos de experiência e de vivência. O 

primeiro relaciona-se com memória e tradição, ou seja, “(…) a interacção com uma situação ou coisa tem 

carácter de experiência (Erfahung), pois desperta sensações, lembranças do passado, como se fosse 

possível reviver dentro de um momento uma gama de sensações já vividas e como se aquela experiência 

trouxesse em seu seio outros momentos para dentro do momento presente”. O segundo resulta do “(…) 

do contacto superficial com a realidade, sem força suficiente para ser guardado pela memória 

inconsciente, ou seja, que não causa registo profundo. (…) É importante considerar que muitas vezes a 

vivência, conforme entende Benjamim, pode ser um caminho para a experiência. A velocidade dos 

acontecimentos modernos e pós-modernos reduziu o contacto do indivíduo com os atractivos culturais, 

naturais e artísticos à efemeridade, mas deve-se considerar que, sem o primeiro contacto, a quebra da 

rotina, o contacto com o novo, não pode haver ponto de partida para uma experiência mais profunda”.   
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 Na mudança da Sociedade da Informação para a Sociedade Emocional, segundo 

Bordas (2003), assiste-se à passagem do conforto físico para o conforto espiritual, do 

pragmatismo para as histórias (no sentido de estórias, de contos) e do racionalismo para 

as emoções, representando os valores o novo motor da sociedade em detrimento da 

tecnologia (Figura 54).   

 

Figura 54 – Novos motores da sociedade 
Fonte: Bordas (2003: 3), (adaptação). 

 Perante o exposto, afigura-se pertinente enquadrar a fase actual da economia de 

consumo. Para tal, recorre-se a Gilles Lipovetsky (2007), que considera três ciclos do 

consumo de massa.  

 A fase I, iniciada nos anos 80 do séc. XIX e terminada com a Segunda Guerra 

Mundial, foi caracterizada pelo acesso mais generalizado aos bens de consumo, 

possibilitado, por um lado pela produção industrial estandardizada e pelo 

desenvolvimento dos transportes e, por outro, pela educação dos consumidores, através 

de marketing inovador que, ao estabelecer como estratégia comercial a venda em 

quantidade a preços reduzidos em detrimento de margens de lucro expressivas na 

transacção de pequenas quantidades, rompeu com as tradições. A comercialização em 

massa dos bens duradouros foi impulsionada pela criação dos grandes armazéns – 

espaços monumentais, luxuosamente decorados e ostentando permanentemente 

ambientes festivos, que ao deslumbrar a clientela – revolucionando a relação com o 

consumo – estimulavam a necessidade de comprar, que se traduziria em estatuto pela 

diferenciação social. Ao instituírem preços reduzidos e a rotação rápida de stocks, 

gerando elevados volumes de negócios, os grandes armazéns converteram os artigos 

dantes restritos à elite em bens de consumo de massa, embora, nesta fase, 

maioritariamente para a burguesia. Alicerçado na tripla invenção da marca, da 

embalagem e da publicidade, o consumidor moderno adquire os produtos sem o apoio 
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forçoso dos comerciantes, dando origem ao consumo-sedução ou consumo-distracção 

que actualmente ainda perdura.  

 Na fase II, decorrida nas três décadas do pós-guerra, marcada por um 

extraordinário crescimento económico, verificou-se uma democratização dos modos de 

vida anteriormente restritos às elites. Assim, para além dos produtos emblemáticos da 

sociedade da abundância, automóvel, televisão e electrodomésticos, a população 

comum adere às actividades de lazer, usufruem de férias e procuram a moda, numa 

lógica da quantidade possibilitada pela (…) larga difusão do modelo tayloriano-

fordiano de organização da produção (…)” (Lipovetsky, 2007) assente no acréscimo da 

produtividade e dos salários. Perante esta produção e consumo de massa, a distribuição 

adaptou-se criando grandes superfícies – supermercados e hipermercados – que 

continuaram a prática constante de preços baixos, aliados à diversificação de produtos. 

Por outro lado, o marketing centra-se em estratégias de segmentação – idade e factores 

socioculturais – e na necessidade dos consumidores renovarem os produtos face à 

respectiva obsolescência, procurando manter-se na moda. Esta sociedade de consumo 

“(…) substitui a coerção pela sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pela 

despesa, a solenidade pelo humor, o recalcamento pela libertação, as promessas do 

futuro pelo presente” (Lipovetsky, 2007: 31). É, também, nesta fase que, através da 

renovação de artigos – devido às alterações constantes de modelos e estilos ditados pela 

moda – do aliciamento publicitário e do estímulo ao crédito, a oposição cultural à 

futilidade da vida material declina, passando o modo de vida determinado por valores 

materialistas a ser apanágio da sociedade. Neste sentido, os ideais de sacrifício e os 

imperativos austeros foram substituídos pela artificialização das necessidades, pelo 

“esbanjamento organizado” (Lipovetsky, 2007) e pelos prazeres privados, privilegiando 

a vida no presente e as suas satisfações imediatas em detrimento das orientações 

futuristas, revelando o carácter individualista do sujeito que se autonomiza das 

instituições colectivas. Trata-se, no fundo de uma fase em que o consumo ostentatório 

convive com o consumo experiencial; se por um lado o consumidor procura ostentar as 

aquisições assumindo um determinado estatuto, por outro, busca o prazer individualista 

onde “viver melhor, usufruir dos prazeres da vida, não se privar daquilo que se quer e 

dispor do ‘supérfluo’ tornaram-se cada vez mais comportamentos legítimos, fins em si 

mesmos” (Lipovetsky, 2007: 34).  

 O surgimento da fase III, aquela em que nos encontramos, foi motivado pelas 

alterações nos padrões de consumo, uma vez que este ocorre “(…) mais em função das 
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finalidades, gostos e critérios individuais” (Lipovetsky, 2007: 36) e não tanto por 

questões de estatuto, dada a confusão entre os hábitos das classes por democratização do 

conforto e do lazer e pela banalização do acesso às novidades disponibilizadas. Nesta 

fase, denominada de hiperconsumo, o consumidor procura “(…) ir ao encontro de 

satisfações emocionais e corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e sanitárias, 

lúdicas e recreativas” (Lipovetsky, 2007: 36), ou seja viver experiências, em vez de se 

preocupar em adquirir produtos como símbolos de estatuto
249

. Neste sentido, o processo 

distintivo dá lugar ao valor experimental, substituindo os objectivos de posicionamento 

social por satisfações individuais – a partir dos “(…) benefícios subjectivos, funcionais e 

emocionais (…)”(Lipovetsky, 2007: 38) que os produtos proporcionam. Contrariamente 

à visibilidade económica e social dos consumidores da fase anterior, na sociedade actual 

as aquisições “(…) traduzem antes de mais diferenças de idade, gostos particulares, a 

identidade cultural e singular dos actores, ainda que através dos produtos mais 

banalizados” (Lipovetsky, 2007: 38). Esta fase é, também, caracterizada pelo marketing 

sensorial ou experiencial, que “(…) procura aperfeiçoar as qualidades sensíveis, 

tácteis e visuais, sonoras e olfactivas dos produtos e dos espaços de venda” 

(Lipovetsky, 2007: 39), propiciando experiências efectivas, imaginárias e sensoriais. 

Particularmente interessante nesta fase é o facto dos comportamentos plurais se 

tornarem aceitáveis, isto é, os consumidores já não se sentem coibidos de adquirir 

produtos em lojas selectas, hipermercados ou feiras, uma vez que o que mais interessa é 

o prazer inerente ao processo. A competitividade das empresas nas fases anteriores 

firmava-se “(…) no aumento da produtividade do trabalho, na redução de custos, na 

exploração das economias de escala (…)” (Lipovetsky, 2007: 73), enquanto 

actualmente se alicerça, segundo o autor, no reposicionamento ou no lançamento de 

novos produtos. Com a compreensível obsessão pela saúde e na tentativa de prolongar a 

esperança de vida, o “hiperconsumidor” “(…) precisa sempre de se informar mais, de 

consultar os profissionais, vigiar a qualidade dos produtos, avaliar e limitar os riscos, 

corrigir os seus hábitos de vida, retardar os efeitos da idade, fazer análises, submeter-

se a exames gerais” (Lipovetsky, 2007: 46), contribuindo para o término da “(…) época 

feliz do consumo: segue-se o tempo do hiperconsumo medicalizado, ponderado e 
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 Apesar do autor referir que as atitudes sociais distintivas persistem, mas que actualmente 

correspondem a “(…) apenas uma motivação entre muitas outras (…)” (Lipovetsky, 2007: 36), 

considera-se que em muitos estratos populacionais, sobretudo de menores rendimentos, o consumo para 

ostentar, evidenciando um posicionamento social, será frequente, atendendo ao sobreendividamento 

familiar na aquisição de bens e serviços não essenciais.  Por outro lado, nas populações mais jovens, 

oriundas de famílias com maiores recursos económicos, também é visível a ostentação de artigos de 

marca de elevado preço em actividades quotidianas, revelando, igualmente, uma ostentação propositada.   
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preventivo, carregado de preocupações e de dúvidas, exigindo dos actores cada vez 

mais actividade responsável” (Lipovetsky, 2007: 47). As necessidades de consumo, 

mais do que resultarem do estatuto de classe, assentam, por um lado, na oferta 

tecnológica e comercial e, por outro, nos princípios da igualdade – recusando a 

fatalidade da condição social – e no direito à felicidade que todos os indivíduos têm.    

 Importa ressaltar que, na opinião de Lipovetsky (2007: 293-294), as ameaças 

ambientais que pairam sobre o planeta não implicam a ruptura com a fase III, antes uma 

configuração desta numa perspectiva de preservação ambiental, que resulta do novos 

tipos de consumidores, empenhados, ‘responsáveis’ com preocupações éticas e/ou 

cívicas denominados “(…) ‘alterconsumidores’ que optam por produtos éticos, 

recusam a identificação com as marcas, compram alimentos biológicos, questionam-se 

relativamente ao impacto ambiental dos produtos: estes são alguns dos 

comportamentos que dão conta da preocupação de se ser um actor ‘responsável’, em 

vez de uma ‘vítima’ passiva do mercado. Aceitando pagar mais caro pelos produtos que 

preservam o ambiente, informando-se sobre as condições sociais em que os artigos são 

fabricados (…)”.        

 Na linha do que se desenvolverá seguidamente, Lipovetsky (2007: 54) considera 

que “com a fase III, a civilização do objecto foi substituída por uma ‘economia da 

experiência’, das actividades de lazer e do espectáculo, do jogo, do turismo e da 

distracção. Neste contexto, o hiperconsumidor já não procura tanto a posse das coisas 

por elas mesmas, mas sobretudo a multiplicação das experiências, o prazer da 

experiência pela experiência, a embriaguês das sensações e das emoções novas: a 

felicidade das ‘pequenas aventuras’ compradas prontas a consumir, sem riscos nem 

inconvenientes”. Concomitantemente, o marketing experiencial acresce à oferta 

hedonista vivências, acontecimentos inesperados e excepcionais prestáveis à criação de 

emoções, laços, afectos e sensações, já não se tratando apenas da venda de serviços.  

 Salienta-se também que Lipovetsky (2007: 310) alega como errónea a ideia que 

a fase III produziu consumidores que apenas desejam divertir-se e envelhecer em boa 

forma, argumentando que apesar da dominância das referências hedonistas e da saúde 

outros valores e aspirações cimentadas em “criar, construir, empreender, fazer melhor, 

ultrapassarmo-nos (…)” persistem na orientação das nossas vidas, de modo mais ou 

menos decisivo. Face a este entendimento, o autor acentua a necessidade de corrigir e 

estruturar a sociedade de hiperconsumo, mais do que a condenar, levando as pessoas a 

procurarem objectivos mais diversificados, através de interesses alternativos que 
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deverão passar pela “invenção de novos modos de educação e de trabalho que 

permitam aos indivíduos encontrar uma identidade e satisfações noutros universos que 

não o paraíso passageiro do consumo” Lipovetsky (2007: 314 e 316).       

    

 3.4.2. Tendências actuais e futuras do Turismo 
 

 Conforme já mencionado anteriormente, o desenvolvimento turístico, nos 

últimos anos, tem vindo crescentemente a alicerçar-se em critérios de qualidade, 

inovação, diferenciação, personalização e sustentabilidade. No prosseguimento destes 

desígnios, será possível estruturar produtos turísticos que correspondam às múltiplas 

motivações dos turistas, que fortaleçam a adequação entre a oferta e a procura perante a 

competitividade de outros destinos, que estabeleçam estratégias criadoras de 

oportunidades de desenvolvimento, nas escalas nacional, regional e local, traduzidas na 

melhoria da qualidade de vida das populações, que valorizem o ambiente, conservando 

e/ou preservando os recursos naturais e culturais, e que equilibrem as actividades 

turísticas com as demais actividades económicas e a sociedade (Cunha, 2006), bem 

como desenvolvam harmoniosamente o território. Esta tarefa é essencial face ao modelo 

de desenvolvimento turístico que tem vindo a ser implementado, principalmente na 

Europa do Sul, caracterizado pela “(…) concentração espacial do desenvolvimento 

turístico orientado para a satisfação da procura externa, com predomínio do sol e mar; 

massificação da procura e da oferta, com utilização intensiva dos recursos naturais; 

competitividade baseada em preços baixos e investimentos determinados, em grande 

parte, segundo perspectivas predominantemente imobiliárias
250

 (…)”, cujas 

consequências perniciosas se têm traduzido em “(…) excessiva concentração de 

mercados atractivos; crescimento anárquico e desordenado; degradação do património 

natural; desequilibrado aproveitamento dos espaços; proliferação do alojamento 

paralelo; desaproveitamento de recursos nas regiões do interior; fraca diversificação 

da oferta” (Cunha, 2008: 198). Estas críticas, que subscrevemos, à semelhança das 

produzidas por Simões (2008) e que já foram aludidas anteriormente, aquando da 

justificação da pertinência do planeamento turístico, que consideravam em alguns 

modelos de desenvolvimento turístico as desqualificações e disfuncionalidades 

territoriais com repercussões negativas na sustentabilidade territorial e nas próprias 

actividades turísticas, não podem, no entanto, deixar de merecer uma apreciação dos 
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 Operações imobiliárias encobertas na opinião de Vera Rebollo et al (1997). 
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efeitos económicos positivos do Turismo na economia regional e local, para além da 

nacional.     

 No entendimento de Moreira (2008), pode-se considerar que o desenvolvimento 

turístico tem sido, e continuará a ser, marcado pela diversificação: i) da procura – 

tipologias, expectativas, motivações, recursos mobilizados e actividades e práticas 

empregues, quer na organização e efectivação das deslocações, quer nos destinos 

eleitos; e ii) da oferta turística original – caracterizada pela mobilização crescente de 

recursos, numa perspectiva de valorização patrimonial e cada vez mais atendendo aos 

princípios da sustentabilidade. Não obstante, convém contudo ressaltar que segundo 

Cavaco (2010: 242 in Brito-Henriques et al., 2010), “o turismo pós-moderno valoriza 

cada vez mais espaços delimitados, vigiados, seguros, com múltiplas oportunidades de 

lazer e diversão, para todos os gostos e idades, uns mais atractivos, outros mais 

fantasiosos ou mais culturais e técnicos: espaços de acesso e usofruto pagos, e desse 

modo socialmente selectivos; espaços de encontro com outros turistas e não com as 

populações locais, os seus territórios e os seus problemas (…). 

 Também a oferta turística agregada nos destinos que pretenderem lograr um 

desenvolvimento consentâneo com as novas tendências aproveitando as oportunidades 

que daí advêm, conforme deriva do aprofundamento que se fará na secção 3.4.3, deverá 

ser determinada pela possibilidade de proporcionar a vivência de experiências 

singulares aos seus clientes, como já acontece em muitos hotéis e restaurantes.     

 O crescimento das actividades turísticas, de acordo com as projecções da OMT, 

deverá nos próximos anos prosseguir o incremento à semelhança do verificado nas 

últimas décadas, devido ao estímulo às deslocações das pessoas ancorado na vontade de 

conhecer novas regiões e comunidades, de vivenciar novas experiências e na 

diversificação da oferta turística regional e por produtos (Silva, 2009a). Assim, as 

chegadas de turistas internacionais em 2020 deverão ultrapassar 1 500 milhões 

pressupondo uma taxa de crescimento médio anual, entre 1995 e 2020, de 4,1%, devido 

sobretudo às regiões asiáticas e africanas, que crescerão a um ritmo superior a este 

valor, uma vez que a Europa, embora continue a ser a Região mais visitada em todo o 

Mundo, e as Américas evoluirão menos favoravelmente. No que concerne a Portugal, a 

OMT estima, ainda para o período 1995-2020, uma taxa de crescimento médio anual de 

2,1%, passando dos 9,5 milhões de chegadas de turistas internacionais, em 1995, para 

16 milhões, em 2020 (OMT, 2002c). 
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Este panorama, globalmente favorável, assenta na conjugação de imensos 

factores determinantes, desde os relacionados com o desenvolvimento económico e 

tecnológico nos grandes centros emissores, até aos que resultam da evolução das 

características sócio-psicológicas das populações.  

No Quadro 23, sintetizam-se as tendências turísticas mundiais, a partir das 

previsões da OMT (2002c) complementadas com as consideradas pelo Cestur (2007b).   

Quadro 23 – Síntese das tendências mundiais do Turismo 

Emissão 

 aumento das disponibilidades temporais e económicas para empreender viagens e concretizar estadas, 
sobretudo nos principais países emissores mundiais do turismo (países da OCDE, UE e membros do G8); 

 abertura dos países europeus às deslocações de pessoas (migrações), com o consequente acréscimo, 
directo e indirecto, de viagens; 

Recepção 

 incremento da competitividade, consequência da globalização e do alargamento da oferta; 

 aumento da oferta de actividades de lazer junto às grandes áreas residenciais, com significado directo nas 
práticas recreativas e nas estadas turísticas de curta e muito curta duração; 

 incremento das práticas de salvaguarda ambiental, não só como fonte de marketing e aumento da 
competitividade dos locais e instituições, mas também como resultado de uma crescente responsabilidade 
ambiental e social, resultando por um lado, na recuperação dos destinos degradados e, por outro, num 
melhor planeamento de novas infra-estruturas e destinos, em ambos os casos contribuindo para o reforço 
da qualidade da oferta turística; 

 alargamento das preocupações no que diz respeito à adaptação dos destinos e das áreas turísticas à 
frequentação de turistas com incapacidades; 

 abertura de janelas de oportunidades para novas áreas e novos produtos turísticos; 

 renovação, retematização e revitalização de complexos/espaços turísticos em fase de maturidade 
avançada; 

 estímulo ao investimento em novas infra-estruturas e outros sectores de actividade, designadamente: 
aeroportos e vias de comunicação rodoviárias, infra-estruturas de saúde, infra-estruturas de tratamento de 
água/lixo, recuperação de património histórico/cultural ou preservação de formas de cultura regionais, …, 
beneficiando, para além dos turistas, as populações locais; 

 investimentos e criação de empregos, também nas regiões menos desenvolvidas, promovendo a fixação 
demográfica e o desenvolvimento regional; 

Comercializa
ção 

 desenvolvimento de operadores turísticos independentes, possibilitado pelas novas TIC (agências de 
viagens virtuais, por exemplo) e manutenção da prática de reservas tardias e das compras de last minute; 

 concentração em torno dos grandes tour-operators, mas a fórmula do package integral tenderá a ser 
substituída pelo efeito dos websites que possibilitam reservas e pagamentos directos; 

Produtos 
turísticos 

 explosão em quantidade e diversidade dos produtos turísticos disponíveis no mercado, desenvolvidos com 
apelo a três componentes: diversão, emoção e educação; 

 desenvolvimento de produtos turísticos assentes na inovação e com recurso à certificação da qualidade; 

 perda relativa do produto sol e mar e incremento da relevância de produtos baseados em turismo rural e 
actividades ao ar livre de natureza desportiva, susceptíveis de proporcionar, em complementaridade, a 
actividade física e o desfrute de espaços naturais ou pouco alterados pela acção humana; 

 densificação e extensão da cadeia de valor dos produtos turísticos (módulos acopláveis); 

 aumento dos produtos dirigidos aos empty-nesters (casais que a partir de determinada faixa etária deixam 
de ter os filhos em casa e a seu cargo) e à terceira idade, incluindo os YAS (Young Active Seniors), 
resultante do aumento da esperança de vida e do poder aquisitivo; 

 afirmação de alguns produtos completamente artificiais (parques temáticos, estações de Inverno em locais 
insólitos do ponto de vista climático, ...); 

Transportes 

 embaratecimento e generalização das deslocações aéreas, derivadas da competitividade entre as 
companhias tradicionais e da entrada no mercado das low-cost no curto e médio curso, que 
consequentemente diminuirão o papel dos charters; 

(continua) 
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 estabelecimento e fortalecimento de grandes alianças entre companhias aéreas, como forma de viabilizar 
uma estratégia comum e evitar a asfixia económica; 

Informação e 
divulgação 

turística 

 novas formas de marketing turístico, que personalizarão a oferta, decorrentes das novas TIC, as quais 
terão um papel decisivo na distribuição turística, uma vez que o consumidor terá acesso, via Internet e 
correio electrónico, a informações actualizadas sobre as características da oferta de um maior número de 
destinos, preços, condições de pagamento, entre outros, passando, por este motivo, a dispor de um papel 
mais activo na organização da viagem;  

 aumento da informação exigida e fornecida pelo/ao consumidor, como consequência da melhoria dos 
níveis de educação e do acesso a fontes diversificadas, traduzida na procura de novas experiências em 
viagens, para novos destinos e com outras motivações;  

 incremento da necessidade de segmentação do mercado, tendo em vista a viabilização de produtos 
específicos (niche tourism);  

 maior empenhamento da promoção dos mercados internos, a par dos externos; 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas 

 aumento da propensão para o consumo e dos gastos turísticos; 

 diversificação extraordinária da procura; afirmação da procura por destinos com imagens associadas de 
menor artificialização; 

 aumento da procura, por parte de uma elite, de destinos remotos e pouco acessíveis/inexplorados; 

 procura, por vezes não assumida, dos destinos moda, qualificação conquistada por estes graças a uma 
promoção profícua e à conjugação de esforços entre entidades públicas e privadas, implicadas no seu 
desenvolvimento; 

 bi-polarização crescente da procura: maior exigência de conforto e tranquilidade da viagem e componente 
de aventura, com reforço de atitudes activas, com consequente procura de actividades de animação 
turística susceptíveis de densificar e aprofundar as estadas; 

 crescente associação entre as dimensões lúdicas e culturais (divertir e aprender); 

 renovação do interesse pelo Turismo de saúde e estético;  

 crescimento da procura pelos subprodutos ecoturismo, turismo de natureza e turismo rural; 

 aumento em importância do Turismo étnico e do científico, de negócios, congressos e incentivos; 

 acréscimo das exigências e expectativas dos turistas e reforço do turismo individual; 

 aumento das preocupações éticas e de responsabilidade social na escolha dos destinos e empresas e nas 
práticas turísticas; 

 importância crescente das férias repartidas e das estadas de curta/média duração, aumentando a média 
anual de viagens por pessoa; 

Políticas 

 diminuição de restrições às viagens, abertura de novas áreas ao Turismo e concomitante encerramento 
de outras; 

 afirmação da indispensabilidade do planeamento turístico; 

 reforço da relação entre Turismo e desenvolvimento, nomeadamente ao nível local e em áreas deprimidas 
– o Turismo como motor de desenvolvimento, como forma de combate às disparidades territoriais e como 
impulsionador do equilíbrio ambiental e da valorização do património cultural; 

 aumento da percepção da necessidade de envolvimento das populações locais no delineamento e 
implementação das políticas de desenvolvimento turístico; 

 crescente eliminação das formalidades burocráticas inerentes à realização de viagens, facilitando a sua 
organização e podendo, em certos casos, diminuir os respectivos custos, aumentando a procura potencial; 

 aumento da necessidade de cooperação para o desenvolvimento turístico, seja entre o sector público e o 
privado, seja entre as componentes de cada um deles. 

  Fonte: OMT (2002c: 25-27) e Cestur (2007b: 11-14), (adaptação).  

 Estas tendências criam oportunidades no sector turístico, tanto para intervenções 

em áreas geográficas tradicionais, como para o desenvolvimento de novas áreas e de 

novos tipos de oferta, ainda que estejamos em presença de um processo crescente de 
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concorrência global, já que neste contexto as especificidades locais adquirem relevância 

na atractividade dos locais. No entanto, será necessário ter em consideração o 

incremento da conflitualidade entre a consciencialização sócio-ambiental do 

consumidor e a sua necessidade em consumir viagens (OMT, 2002c), pelo que os 

destinos devem adaptar-se a esta realidade, equilibrando a oferta de serviços e 

equipamentos em quantidade e qualidade com a conservação e valorização ambiental, 

respeitando os interesses das comunidades locais, envolvendo-as no processo, conforme 

já mencionado anteriormente.  

 O novo paradigma de desenvolvimento turístico (turismo alternativo), 

antagónico da massificação, da estandardização e da orientação neo-liberal imperante e 

alicerçado nas dimensões económica, ambiental, sociocultural, territorial, ética, política 

e institucional, referidas anteriormente, assume as características transversais e 

estruturantes expressas no Quadro 24 (Moreira, 2008). 

Quadro 24 – Características transversais e estruturantes do turismo alternativo 
 

1 
“A sustentabilidade como conceito central e como medida fundamental das boas práticas no 

domínio do desenvolvimento turístico. 

2 A satisfação das necessidades das comunidades locais como objectivo central a alcançar. 

3 

O acento tónico nas condições susceptíveis de proporcionar um desenvolvimento de base 

endógena, nomeadamente o fortalecimento das comunidades locais tendo em vista a sua 

capacitação para a participação na concepção, operacionalização e gestão do processo turístico. 

4 
O papel conferido ao turismo como motor da inclusão dos estratos sociais mais vulneráveis e, em 

geral, como promotor da coesão social. 

5 

A importância conferida aos processos baseados em iniciativas de pequena escala (grande escala 

no sentido preciso do termo), bem integrados nas realidades das comunidades de acolhimento e 

focalizados na competitividade conferida pelo aprofundamento e valorização da diferença e das 

especificidades. 

6 

A colocação em evidência de formas de turismo espacialmente difusas e assentando em 

formatações e temáticas diversas mas com laços muito estreitos com a natureza, a cultura e as 

trocas de experiências e vivências. 

7 A harmonização da qualidade de vida dos locais com os níveis de agrado dos turistas. 

8 
A centralidade conferida ao turismo social e territorialmente justo – na distribuição das mais-

valias do turismo, mas também das suas externalidades negativas – e ao turismo responsável”. 

Fonte: Moreira (2008: 156-157), (adaptação). 

 

 3.4.3. Economia da Experiência 

 Na transição da prestação de serviços para a oferta de experiências, conforme o 

título do livro de Pine II e Gilmore (2000), O trabalho é teatro e cada empresa um 

palco, os clientes passam a convidados – pagando, e muito, para se envolverem e não 

serem simples espectadores – e os colaboradores a estrelas do elenco (encenadores) 

(Rodrigues, 2010). No Quadro 25, distinguem-se as ofertas económicas por tipologia de 
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economia, verificando-se que à medida que se dá a sucessão, um maior valor económico 

é gerado (Pine II e Gilmore, 2000).  

Quadro 25 – Distinções económicas (I) 

Oferta económica Matérias-primas Produtos Serviços Experiências 

Tipo de economia Agrária Industrial De serviços De experiências 

Função económica Extracção Fabricação Prestação Encenação
251

 

Carácter da oferta Esgotáveis Tangíveis Intangíveis Memoráveis 

Atributo essencial Naturais Padronizados Personalizados Pessoais 

Método de 

fornecimento 

Armazenados em 

quantidade 

Inventariados 

após a produção 

Prestados a 

pedido 

Reveladas 

enquanto 

acontecem 

Vendedor Comerciante Fabricante Fornecedor Encenador 

Comprador Mercado Usuário Cliente Convidado 

Factores da procura Características Recursos Benefícios Sensações 

   Fonte: Pine II e Gilmore (2000: 25), (adaptação). 

 A decadência da Economia dos Serviços, entretanto iniciada, tem resultado 

sobretudo pela utilização da Internet – cuja elevada capacidade na comparação de 

preços e a rapidez incutida nas transacções, tem permitido reduções nos custos, no 

tempo e no pessoal pela desintermediação (conforme abordado anteriormente cada vez 

são mais as empresas que negoceiam directamente com os consumidores finais, muitas 

vezes motivadas pelas potencialidades da Internet e/ou pelos interesses próprios e dos 

consumidores) e pela automatização com consequências na redução de empregos devido 

aos avanços tecnológicos (Pine II e Gilmore, 2000). 

 Cada vez são mais os consumidores que valorizam o envolvimento em 

experiências inesquecíveis, redireccionando os seus gastos dos serviços para estas, 

como anteriormente o fizeram dos produtos para os serviços. Enquanto os serviços são 

intangíveis e personalizados as experiências são memoráveis
252

 e intrinsecamente 

pessoais, pois ocorrem quando um indivíduo é envolvido no plano físico, emocional, 

intelectual e espiritual. Para o sucesso das experiências, de modo a que se tornem 

memoráveis, muito contribui a interacção entre a encenação e a condição psíquica e 

espiritual anterior dos convidados. A mesma experiência repetida por um indivíduo ou 

vivenciada por diferentes indivíduos terá distintos resultados. No entanto, deve-se ter 

em conta que mesmo que o trabalho do encenador da experiência termine após a sua 

representação, o mérito da experiência persiste na memória de todos os que foram 

                                                 
251

 “(…) encenar experiências não equivale a entreter os clientes, antes a envolvê-los” (Pine II e 

Gilmore, 2000: 66). 
252

 Capazes de gerar emoções, laços, afectos, sensações (Lipovetsky, 2007). 
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envolvidos no evento – condição fundamental para a fidelização dos clientes e para o 

incremento de valor no negócio (Beni, 2007; Pine II e Gilmore, 2000) e que a melhor 

experiência do cliente é o sustentáculo do sucesso da empresa (Arussy, 2002).  

No entendimento dos autores que temos vindo a seguir as duas dimensões mais 

importantes numa experiência, conforme apresentado na Figura 55, são o grau de 

participação (eixo horizontal) e o tipo de conexão ou relação ambiental (eixo vertical).  

 
Figura 55 – Domínios da experiência 

Fonte: Pine II e Gilmore (2000: 67); THR (2006a: 36), (adaptação). 

A primeira pode ser passiva (p. ex. quando os clientes assistem a um concerto 

como meros espectadores ou utentes, sem interferirem directamente na representação
253

) 

ou activa (p. ex. na prática de esqui os clientes envolvem-se activamente na 

representação da sua própria experiência, afectando-a pessoalmente). A segunda, varia 

entre a absorção – que tem subjacente a captação da atenção das pessoas levando-lhes a 

experiência à mente (p. ex. quando se vê televisão) – e a imersão – que pressupõe tomar 

parte, de forma material ou virtual, da experiência em si (p. ex. quando se joga em 

realidade virtual).  

A forma como estas dimensões se articulam define os seguintes quatro domínios 

da experiência: i) entretimento – é absorvido passivamente através dos sentidos, como 

                                                 
253

 Contudo, a participação neste caso não será totalmente passiva, uma vez que a presença no espectáculo 

contribui em termos visuais e sonoros para o que outros experienciam.     
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acontece quando se assiste a uma representação teatral, a um concerto ou se lê por puro 

prazer; ii) “edutenimento”
254

 – é absorvido pelo envolvimento activo mental e/ou 

corporal dos sujeitos [como resulta, por exemplo, das actividades desenvolvidas no 

KidZania
255

]; iii) estético – pressupõe que os indivíduos imerjam no ambiente, mas de 

forma passiva ou seja não exercem sobre o meio qualquer efeito, mesmo que este os 

influencie [a observação da montanha do Pico, nos Açores, e do vale glaciar do Zêzere, 

na Serra da Estrela, são exemplos deste domínio experiencial]; e evasão – implica uma 

participação activa dos indivíduos num ambiente no qual imergem, como acontece nos 

jogos de paintball, nos parques temáticos de diversão, nos casinos, nos espaços de 

diálogo na Web
256

 ou nos capacetes com auriculares para a realidade virtual
257

 (Pine II e 

Gilmore, 2000).    

Em síntese, Pine II e Gilmore (2000: 68, 76 e 120) consideram que os 

convidados que vivem uma experiência de entretenimento pretendem sentir, os que 

participam numa experiência estética apenas desejam estar, os que se interessam por 

                                                 
254

 No sentido que as experiências podem ser educativas e, simultaneamente, divertidas (Pine II e 

Gilmore, 2000).    
255

 Trata-se de um parque temático, localizado no centro comercial Dolce Vita Tejo (Amadora), destinado 

a famílias com crianças entre os 3 e os 15 anos, onde estas podem brincar aos adultos num ambiente de 

elevado realismo, conjugando experiências de entretenimento divertidas e educativas (conceito de 

edutainment), proporcionadas numa cidade à sua escala (Kidzania, 2010). 
256

 Ou seja as denominadas redes sociais na Internet ou Redes Sociais Virtuais que se assumem como uma 

nova forma de interacção social e comunicação em que, via Web, pessoas ou organizações partilham um 

ou vários tipos de relações (amizade, familiar, comercial, etc.) ou preferências (musicais, literárias, 

clubísticas, etc.). Surgiram como um aplicativo da Web 2.0 – que é um espaço para a criação e partilha de 

conhecimentos, para o trabalho cooperativo e para a publicação à escala universal de conteúdos (textos, 

imagens, sons e vídeos). Esta nova Web 2.0, segundo Nafría “(…) abriu novos cenários, novas 

possibilidades, novas maneiras de trabalhar, novos desafios, novas vias de participação, novas formas de 

relação, novos modos de fazer negócios ... em suma, mudou as regras do jogo que tiveram validade 

durante os primeiros anos da Internet. É certo que a Web 2.0 não muda tudo, mas outorga um novo e 

merecido protagonismo a uma das partes que tinha ficado algo esquecida na primeira fase da internet: o 

usuário” – e os actores desta forma de rede social não conhecem limites geográficos e os seus perfis 

estão, teoricamente, acessíveis a todos os internautas. Para além dos utilizadores individualmente 

considerados, cada vez mais empresas utilizam esta ferramenta para alargar a sua rede de contactos e 

identificar potenciais interessados nas suas ofertas. As redes sociais na Internet dividem-se em três 

grandes grupos: i) redes de relacionamento, que possibilitam a partilha de conteúdos multimédia, 

eventos e informações de carácter pessoal, originando relacionamentos agrupados por interesses comuns, 

de que são exemplos os sites Hi5, Facebook e Orkut; este tipo de rede pode ser considerado a evolução, 

na aldeia global, da prática denominada por pen pal, correspondendo a uma desterritorialização dos laços 

sociais; ii) redes de partilha e/ou publicação, que permitem a partilha de ficheiros multimédia com 

fotografias, vídeos, músicas, etc., como YouTube, Flickr e MySpace, ou a divulgação de ideias e opiniões 

através de posts de textos, imagens e hiperligações para outras páginas na Internet, como os weblogs; este 

modelo de rede social virtual tem vindo a substituir, de certa forma, o tradicional modo de comunicação, 

pela possibilidade da propagação instantânea de ideias e mensagens; e iii) redes de microblogging, que 

admitem a publicação de pequenas informações de texto (normalmente com menos de 200 caracteres) 

referentes a ideias, notícias, etc., em tempo real, através de SMS, e-mail, Mp3 ou Web, de que é exemplo 

o Twitter e o Plurk; estes sites têm conhecido um elevado e recente crescimento de utilizadores, pois 

funciona quase como um diário momentâneo que responde à questão What’re you doing now?. (Nafría, 

2007 in UOC-Universitat Oberta de Catalunya, 2010; Alves, 2010; Recuero, 2009).     
257

 Como o Sistema de Realidade Virtual da Serra da Estrela referido na secção 3.1.3.   
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uma experiência educativa ambicionam aprender e os que se empenham numa 

experiência de evasão querem fazer. Estes domínios experienciais são compatíveis entre 

si e, frequentemente, as empresas que logram delinear estratégias para os fundirem, 

originando “(…) experiências atractivas, participativas, memoráveis e enriquecedoras 

(…)”, lideram a evolução rumo à incipiente Economia da Experiência. 

 Na evolução do fornecimento de produtos e prestação de serviços para a criação 

de experiências singulares e memoráveis, as empresas procedem dos quatro modos 

principais seguintes (Gilmore e Pine II, 2006): i) marketing de experiências – tornar o 

marketing mais experiencial, através do conhecimento do impacto sensorial dos media 

tradicionais e/ou introdução de novos eventos de marketing; ii) gestão da experiência 

do consumidor – a análise das interacções momentâneas com os consumidores, 

realizada através de uma avaliação das actuais práticas experienciais; iii) experiências 

online – o desenvolvimento de experiências baseadas em tecnologias, principalmente a 

Internet, através de websites, e-mails e dispositivos móveis, tais como telemóveis, 

PDA
258

 e outras tecnologias para usos específicos; e iv) linhas de negócios em 

experiências – a introdução de experiências distintas, como ofertas explícitas vendidas 

aos consumidores, controladas através de algum tipo de admissão, de acesso, de 

subscrição ou de quotização. 

 Ao complementarem o marketing tradicional e as comunicações com as 

experiências, as empresas distinguem-se no mercado, pelas oportunidades para 

incrementar o valor gerado para os clientes, obtendo efeitos positivos na atracção e 

fidelização destes (Gilmore e Pine II, 2006). Verifica-se assim, que as empresas que 

ingressam na Economia da Experiência devem personalizar os seus produtos e serviços, 

através da criação de experiências, concebendo ofertas mais relevantes em função das 

necessidades e anseios da procura. Com estes procedimentos, defendem-se da 

concorrência – assumindo uma posição competitiva que evita a mercantilização
259

 – e 

incrementam valor económico ao negócio, por via da prática de preços mais elevados – 

                                                 
258

 Personal Digital Assistant é um computador de bolso que permite aceder e navegar na Internet móvel. 

Possibilita também a utilização das seguintes aplicações e funcionalidades presentes nos computadores 

portáteis e de secretária, com os quais partilha e actualiza dados: gestão de contactos e agenda pessoal, e-

mails, ficheiros de imagem, som e vídeo, entre outras. Funcionando com um ecrã sensível ao toque 

(touchscreen display), teclado incorporado ou através de tecnologias de reconhecimento de voz, os PDA 

pela sua portabilidade, mobilidade e ligação à Internet tornaram-se em autênticos escritórios móveis. 

Actualmente os PDA com funcionalidades de telefone, denominados smartphones, lideram o mercado 

destes dispositivos móveis; nestes coexistem os seguintes sistemas operativos: Symbian, Linux mobile, 

Palm OS, Windows para Pocket PC, etc. (Saraiva, 2007).  
259

 Commoditization na língua inglesa, que segundo Pine II e Gilmore (2000: 57) “(…) está arrasando 

rapidamente com a diferenciação, relevância e preço de tantos bens e serviços”. 
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premium prices, possibilitados pelo valor distintivo da oferta em detrimento do preço 

estabelecido pelo mercado concorrencial (Figura 56). Porém, em alguns casos, é 

possível combinar a personalização com a mercantilização. Nesta condição, as empresas 

necessitam de comercializar módulos de produtos e serviços estandardizados, 

possibilitando, ao mesmo tempo, que os seus clientes os combinem de modo 

diferenciado
260

 (Pine II e Gilmore, 2000).  

  A progressão do valor económico, apresentada na Figura 53, rumo à Economia 

da Experiência, não está isenta de problemas. Estes derivam das dificuldades que as 

empresas têm em proporcionar experiências permanentemente participativas aos seus 

clientes
261

, da incompatibilização dos preços praticados com o valor efectivamente 

recebido pelos consumidores e da deficiente concepção e implementação do plano de 

negócios, eventualmente desproporcionado. Por outro lado, quanto mais se desenvolver 

esta economia, alicerçada em experiências, maiores serão, expectavelmente, as 

dificuldades dos encenadores em progredir no negócio (Pine II e Gilmore, 2000).       

 
Figura 56 – Valor económico (I) 

Fonte: Pine II e Gilmore (2000: 140) (adaptação). 

                                                 
260

 No fundo trata-se da personalização massificada que é caracterizada pela criação de módulos de 

produtos, serviços e conteúdos associados disponibilizados aos turistas, de acordo com os seus requisitos 

individuais, que podem ser por aqueles conjugados em diferentes combinações, pessoalmente ou pela 

Internet, respeitando determinadas regras de combinação, à semelhança do que acontece no jogo da Lego 

– as peças de plástico podem ser acopladas de muitas maneiras, mas não de todas (Bordas, 203). O 

consumidor pode recorrer a agentes inteligentes que agregam os módulos em função dos critérios 

estabelecidos, como sejam datas, preços, características do cliente, experiências pretendidas, entre outros, 

propondo dessa forma pacotes criados à medida do solicitado (Saer 2005).      
261

 Neste propósito é fundamental que a experiência não permaneça constante, antes seja objecto de 

melhoramento frequente (Arussy, 2002). 
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 Para que as experiências atractivas, participativas, memoráveis e enriquecedoras 

ocorram é fundamental que sejam autênticas
262

, uma vez que num mundo repleto de 

experiências deliberadamente encenadas, cada vez mais irreal, os consumidores fazem 

crescentemente as suas opções em função da percepção que têm da realidade ou 

falsidade das ofertas, procurando, por essa via, negócios originais, honestos e autênticos 

(Gilmore e Pine II, 2008). 

 Depois das preocupações com a disponibilidade na Economia Agrária, da 

redução dos custos na Economia Industrial e da melhoria da qualidade na Economia dos 

Serviços, o actual imperativo dos negócios na Economia da Experiência é a 

representação da autenticidade, para a qual as organizações devem direccionar os 

investimentos. Constata-se assim, atendendo à procura do que é real por parte dos 

consumidores, que as organizações devem gerir a percepção que os clientes têm da 

autenticidade, obtendo por esta via importantes vantagens competitivas (Gilmore e Pine 

II, 2008). 

 Segundo Gilmore  Pine II (2008), embora alguns autores descurem a 

universalidade do apelo do real – ao referirem que nem todos os consumidores 

reclamam a autenticidade, apenas um segmento particular denominado os novos 

consumidores ou os criativos culturais –, quase todos os consumidores pretendem a 

autenticidade, nem que tenham que pagar mais por ela. Contudo, se a qualidade de um 

produto original não justificar o preço, alguns clientes podem optar por comprar uma 

imitação mais acessível, com uma qualidade aceitável
263

.  

 Assumindo que no mundo dos negócios nada é efectivamente autêntico, nem 

mesmo quando se difundem slogans sobre a autenticidade dos produtos, uma vez que 

“tudo é artificial, fabricado, falso (…)”(Gilmore e Pine II, 2008: 106), estes autores 

consideram, porém, ser possível representar a autenticidade nas ofertas comerciais 

inautênticas. Para tal, defendem a aceitação do seguinte paradoxo da autenticidade: todo 

o empreendimento humano é inautêntico na sua essência, embora o seu resultado possa 

                                                 
262

 A autenticidade é entendida pelos consumidores como aquisições baseadas na adequação à sua auto-

imagem, reflectindo quem são e quem desejam ser relativamente à forma como percebem o mundo. Deste 

modo, as experiências são reacções pessoais aos eventos vivenciados e dependem, entre outros factores, 

dos sentimentos no momento e das experiências anteriores. Por outro lado, não existem experiências 

artificiais. Todas são reais por ocorrerem dentro do indivíduo, embora os estímulos que as provocam 

possam ser naturais ou simulados (Gilmore e Pine II, 2008; Pine II e Gilmore, 2000). 
263

 Apesar do incremento da compra de falsificações, estes autores defendem que isso não contradiz 

necessariamente o desejo de autenticidade, uma vez que “(…) se os consumidores não se importassem 

com a autenticidade dos artigos originais, os falsificados não precisariam fingir ‘ser' esses originais; 

eles poderiam simplesmente fornecer produtos baratos com suas próprias marcas” (Gilmore e Pine II, 

2008: 9). 
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ser percebido como autêntico pelos consumidores, ou seja, os clientes procuram a 

autenticidade, mas dificilmente a obtêm e as empresas pretendem satisfazer essa 

necessidade, mas não conseguem de facto fornecê-la. Ressalta, assim, que os 

consumidores percebem as oferta inautênticas como inegavelmente autênticas, 

constatando que as empresas devem aprender a representar as suas ofertas como reais 

(Gilmore e Pine II, 2008).  

 Relevantes para a representação da autenticidade são as práticas de negócio 

desenvolvidas por muitas empresas. O envolvimento destas em fraudes financeiras, em 

pseudo-responsabilidades sociais e em procedimentos pouco benéficos ou mesmo 

danosos para com os funcionários, dificultará a representação da autenticidade. Para 

além disso, quanto mais as organizações se afastam da raison d’être inerente à sua 

tipologia mais difícil será representar eficazmente a autenticidade (Gilmore e Pine II, 

2008).   

 Por outro lado, atendendo a que as experiências ocorrem dentro de nós, como já 

se proferiu, o que para uma pessoa pode ser autêntico, para outra poderá ser inautêntico, 

tornando-nos juízes do que é autêntico para nós (Gilmore e Pine II, 2008).   

 No seguimento dos pontos de vista dos autores Gilmore e Pine II, as empresas 

devem proporcionar que os seus clientes vivenciem as suas ofertas num local tão 

envolvente – o placemaking
264

 – que lhes despertará atenção e, naturalmente, a vontade 

de adquirir essas ofertas pagando-as. Face ao exposto, estes autores defendem que as 

empresas não devem propagandear o que as suas ofertas são, antes encetar a criação de 

espaços (permanentes ou temporários, físicos ou virtuais, pagos ou gratuitos) onde os 

clientes percebam o que as empresas significam e que vivenciem o que essas ofertas de 

facto são (Gilmore e Pine II, 2008).   

 O indivíduo tornou-se, simultaneamente, actor e espectador, sujeito e objecto de 

consumo – “consumactor” – “conjugando a sua faceta de ‘flâneur’, de viajante 

contemplativo, com a de ‘persona’ implicada na representação e nas experiências de 

consumo”. Cachinho, citando vários autores, refere “dois fenómenos sociais de relevo 

[que] permitem ao consumactor desempenhar o duplo papel de actor e espectador, por 

um lado, e de sujeito e objecto de consumo, por outro. O primeiro consiste (…) [na] 

                                                 
264

 Isto é, “os locais que proporcionam os recursos mais importantes para que as empresas demonstrem 

exactamente o que são tanto para os clientes actuais quanto para os potenciais” (Gilmore e Pine II, 

2008: 181).   
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‘estetização da vida quotidiana’
265

 (…), o segundo remete-nos para o conceito de 

‘experiência’
266

 de consumo (…)”. A necessidade de interagir com a cidade, os lugares 

e os objectos, de existir uma implicação profunda do sujeito com os cenários e a 

representação, no fundo, de querer entrar no jogo e se sentir parte desse mesmo jogo, é 

inédito do ‘consumactor’”(Cachinho, 2000: 47-53). 

      Para Pine II e Gilmore (2000), actualmente, vivenciar experiências singulares já 

não é suficiente, até porque quanto mais vezes se experienciar algo, menor atracção 

estará subjacente e menos prazer se obterá. Assim, acompanhando a tendência para a 

mercantilização das experiências, os indivíduos procuram benefícios mais duradouros 

do que as experiências lhes podem oferecer; desejam ser transformados, convertendo-se 

em pessoas diferentes
267

. Considerando este propósito, as empresas devem reflectir 

sobre os efeitos que as experiências que comercializam provocam nos seus clientes, de 

modo a produzir as transformações por estes desejadas, caso contrário descobrirão que 

as suas experiências se mercantilizaram. Como ressalta do exposto, e regressando à 

progressão do valor económico, a Economia da Transformação suplanta a Economia da 

Experiência (Figura 57 e Quadro 26).  

No fundo, as transformações representam a última oferta económica
268

 – apenas 

podem ser comutadas por outra transformação, inerente a outra dimensão pessoal ou a 

outra ideologia, não podendo, deste modo, ser mercantilizadas –, de modo tão 

diferenciado como as experiências se encontram dos serviços (Pine II e Gilmore, 2000).  

                                                 
265

 “(…) Do ponto de vista da produção do espaço urbano e da sua vivência pelas pessoas, tende a ser 

vista num duplo sentido: por um lado, para dar conta do culto da cenografia e da tendência crescente em 

reduzir a cidade a um conjunto de enclaves cénicos de fruição estética e, por outro lado, colocando-nos 

na pele do indivíduo enquanto cidadão, para descrever a superficialidade e a forma acrítica com que as 

pessoas ‘experienciam’ os lugares. (…) A cidade pós-moderna é acima de tudo um centro de consumo, 

jogo e entretenimento, organizada em torno dos espaços comerciais e da simulação, dos lugares da 

hiper-realidade e dos territórios da contemplação. (…) Todavia, apesar da sua espectacularidade e 

simbolismo, os espaços de consumo que dão vida à cidade, enquanto realidade material, funcionam 

apenas como uma pré-condição da sua existência. São necessários, porque fornecem o palco, os cenários 

e os textos para as representações que alimentam as experiências do consumo, mas de forma alguma são 

suficientes, porque é no plano simbólico e em diálogo com o ‘consumactor’ que o espectáculo, as 

representações e as narrativas são construídas (Cachinho, 2006: 48). 
266

 “Talvez nenhum outro conceito retrate melhor a relação do indivíduo pós-moderno com a cidade que 

o de ‘experiência’. Nenhum lugar, público ou privado, consegue hoje agradar, seduzir ou captar o 

interesse do indivíduo se não conseguir oferecer ao mesmo uma experiência de vida. (…) Aquilo que hoje 

vende não são os lugares ou os produtos, mas sim as experiências que estes proporcionam: um 

restaurante, uma experiência gastronómica; um museu, uma experiência histórica; uma perfumaria, uma 

experiência onírica; uma loja de estilo, uma experiência estética…” (Cachinho, 2006: 48-49). 
267

 Para Amendola (2000 in Cachinho, 2006: 49), “a grandeza de qualquer lugar reside na capacidade 

deste nos modificar, só pelo simples facto de termos com ele estabelecido contacto directo”.  
268

 A Global Exchange Reality Tours, fundada em 1989, é uma organização que possibilita aos turistas 

contribuírem para melhorar a humanidade, sob o lema que “viajar pode ser instrutivo, divertido e 

positivamente influenciar as questões internacionais” (Gilmore e Pine II, 2008: 93).    
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Figura 57 – Valor económico (II) 
Fonte: Pine II e Gilmore, (2000: 304), (adaptação). 

 

Quadro 26 – Distinções económicas (II) 

Fonte: Pine II e Gilmore (2000: 312), (adaptação).  

Em conformidade com Pine II e Gilmore (2000), os clientes ao adquirirem 

transformações, para além de procurarem perpetuar os efeitos dessa oferta
269

, aspiram 

orientações para um propósito ou objectivo específico, que deve ser alcançado, 

                                                 
269

 Situação que as demais ofertas económicas não permitem, mesmo as recordações de uma experiência 

tendem a desvanecer-se com o tempo.  

Oferta económica Matérias-primas Produtos Serviços Experiências Transformações 

Tipo de economia Agrária Industrial De serviços 
De 

experiências 

De 

transformações 

Função económica Extracção Fabricação Prestação Encenação Orientação 

Carácter da oferta Esgotáveis Tangíveis Intangíveis Memoráveis Realizáveis 

Atributo essencial Naturais Padronizados Personalizados Pessoais Individuais 

Método de 

fornecimento 

Armazenados em 

quantidade 

Inventariados 

após a 

produção 

Prestados a 

pedido 

Reveladas 

enquanto 

acontecem  

Sustentadas ao 

longo do tempo 

Vendedor  Comerciante  Fabricante Fornecedor  Ensenador Promotor 

Comprador Mercado Usuário Cliente Convidado Aspirante 

Factores da 

procura 
Características Recursos Benefícios Sensações Particularidades 



João Reis                                                                                               Capítulo 3 – Enquadramento teórico 

 215 

implicando uma alteração nas atitudes, nas características, nas actuações, ou noutros 

aspectos essenciais, tornando-os pessoas distintas. Todavia, este processo não é simples, 

pois é muito exigente intelectualmente e, às vezes também, requer elevado esforço 

físico (p. ex. nos ginásios, quando se pretende mudar a condição física) e emocional (p. 

ex. nos hospitais, no âmbito de terapêuticas).   

  Fundamental para a sustentabilidade das transformações – reduzir peso, acabar 

com um vício, alcançar a estabilidade económica, entre outras (cliente individual) e 

redução de custos fixos, supressão de práticas penalizadoras, ser imune a flutuações 

cambiais, etc. (empresas) – é garantir o carácter de longo prazo, caso contrário, não 

serão autênticas, antes afastamentos efémeros da rotina (Pine II e Gilmore, 2000). 

 Contrariamente às restantes economias, as transformações são individuais e 

diferem das experiências, precisamente, porque modificam o modo de ser do 

consumidor e não deixam neste apenas uma recordação. Nesta óptica, “con las 

transformaciones, el cliente es el producto!”. Neste contexto, tal como os resultados 

duma mesma experiência vivida por distintos indivíduos ou repetida pela mesma pessoa 

será diferenciado, conforme referido anteriormente, também os consumidores não 

podem usufruir da mesma transformação uma segunda vez, porquanto já serão outras 

pessoas (Pine II e Gilmore, 2000: 314-315). As transformações são intrínsecas aos 

consumidores e, por esse facto, terão necessariamente que ser levadas a cabo por estes, 

devendo, porém, para serem mais profícuas, ser orientadas pelos promotores; processo 

que deverá compreender as seguintes três fases: i) diagnóstico – identificar a 

transformação que o cliente pretende realizar; ii) planeamento – delinear a(s) 

experiência(s) transformadora(s), utilizando qualquer dos domínios da experiência já 

referidos
270

; e iii) acompanhamento
271

 – seguir o carácter duradouro da transformação. 

Da mesma forma que os promotores de transformações seleccionam experiências que 

impliquem as mudanças desejadas, também os encenadores de experiências escolhem 

serviços que se tornarão eventos memoráveis, os fornecedores de serviços planeiam a 

distribuição de produtos, e assim sucessivamente (Pine II e Gilmore, 2000).  

 Com a Economia da Transformação alteram-se as funções do vendedor e do 

comprador. Enquanto nas experiências os funcionários da empresa são encenadores que 

criam um papel e constroem uma personagem para seduzir os convidados, através dos 

                                                 
270

 “As experiências de entretenimento talvez modifiquem nosso enfoque acerca do mundo, enquanto as 

educativas nos farão reflectir sobre o lugar que ocupamos nele. As experiências de evasão talvez 

impulsionem nossas características e habilidades pessoais para novos níveis, enquanto as estéticas nos 

transmitirão sensações de assombro, beleza e gozo” (Pine II e Gilmore, 2000: 326).  
271

 Os autores consideram esta fase como a mais complexa. 
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domínios da experiência, nas transformações, também com estes domínios 

experienciais, objectiva-se preparar o cenário para que o consumidor aprenda a actuar 

(Pine II e Gilmore, 2000). Neste sentido, é fundamental compreender a transformação 

pretendida pelo consumidor e o que lhe falta para satisfazer essa necessidade íntima 

(Pine II e Gilmore, 2000).  

 Dando sequência ao referido anteriormente, a cada nível da progressão do valor 

económico corresponde-lhe um nível da progressão da inteligência valiosa, conforme 

demonstra a Figura 58. Constata-se assim, que na base da pirâmide às matérias-primas 

corresponde o ruído, ou seja “(…) a mera abundância de observações desorganizadas 

com pouco ou nenhum significado (…)”; aos produtos equivalem os dados, isto é 

quando as observações referidas anteriormente são codificadas ou sistematizadas num 

código de símbolos, adquirindo um significado e convertendo-se em dados relevantes; 

no âmbito dos serviços os dados que se comunicam ou disponibilizam num contexto ou 

marco de referência comum correspondem à informação; às experiências equivale o 

conhecimento, entendido como “(…) ‘informação experiencial’, inteligência que se 

obtém das experiências e também se aplica através delas”; e finalmente às 

transformações corresponde a sabedoria, que é o mais importante, duradouro e 

enriquecedor para transformar um cliente. Embora a sabedoria seja demasiado escassa, 

comparando com os ruídos, nada exige uma rentabilidade mais elevada, pelo que a 

determinação e orientação das transformações (quinta e última oferta económica) só 

trará vantagens competitivas para as empresas. Porém, estas devem ser compensadas 

pela concretização do resultado que o aspirante pretende obter e não pelas actividades 

que proporciona (Pine II e Gilmore, 2000: 337-343).  

 

Figura 58 – Progressão do valor económico e progressão da inteligência valiosa 
Fonte: Pine II e Gilmore (2000: 338), (adaptação). 
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 3.4.4. Consumo de experiências no turismo 

 De regresso à passagem da Sociedade da Informação para a Sociedade dos 

Sonhos, depois da abordagem realizada às tendências actuais e futuras do consumo 

turístico, e à Economia da Experiência, interessa esquematizar que a tendência actual é 

para a personalização em detrimento da padronização ou estandardização. Por sua vez, 

as vendas de serviços passam a vendas de experiências e estórias; os desejos de visitar e 

descansar ao sentimento emocional; e o tipo de turismo de interesse geral a interesse 

especial (Figura 59), (Bordas, 2003). 

 

 

 

 

 

Figura 59 – A Sociedade dos Sonhos no Turismo 
Fonte: Bordas (2003: 3), (adaptação). 

 

 No seguimento das abordagens anteriores, conclui-se que as alterações nas 

práticas turísticas são caracterizadas por se tornarem “(…) mais activas, culturais, 

variadas, pessoais, individuais, livres, sofisticadas e exclusivas. Valorizam-se 

actividades de lazer envolvendo os cinco sentidos, a descoberta, a participação e a 

aprendizagem de algo diferente, o enriquecimento pessoal, em detrimento de 

experiências passivas. Valorizam-se as possibilidades de escolha, os serviços 

personalizados, o acolhimento e até mesmo o contributo da presença turística para o 

desenvolvimento local (…). Valorizam-se igualmente a segurança, o artificial e cada 

vez mais o exótico, como em Las Vegas ou no Dubai” (Cavaco, 2008b: 35). Este ponto 

de vista revela um Novo Turista
272

 “(…) mais informado, mais exigente, mais 

sofisticado, domina a Internet e as TIC, com uma maior disponibilidade financeira e 

com uma relação com o tempo mais difícil, por este ser mais limitado. Valoriza a 

individualidade, a oferta da diversidade e da autenticidade
273

 bem como de 

                                                 
272

 Que não consome o que lhe ofertam, mas antes busca continuamente o que pretende (Saer, 2005). 
273

 Segundo Gilmore e Pine II (2008: 106), conforme já explanado, no mundo dos negócios nada é 

verdadeiramente autêntico. “Tudo é artificial, fabricado, falso”. Apesar da difusão de slogans sobre a 

autenticidade dos produtos, estes não passam de simples percepções da realidade. No mesmo sentido, 

Olsen (2002 in Mendes e Guerreiro, 2010: 320) refere que a “autenticidade não deve ser encarada como 
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experiências únicas/personalizadas (uniqueness). As suas preocupações são de ordem 

ambiental, cultural e étnica” (Saer, 2005: 836).  

 O conceito de Turismo de Experiência surge no âmbito das alterações das 

práticas turísticas preconizadas pelo Novo Turista, o qual alia o prazer de viajar às 

experiências singulares que vivencia nas suas deslocações, numa perspectiva individual 

e personalizada. Procura que as suas viagens sejam momentos marcantes e 

inesquecíveis pelas emoções, laços, afectos e sensações que produzem (Gaeta, 2010; 

Trigo, 2010); Pine II e Gilmore, 2000; Lipovetsky, 2007). Para alguns autores a 

experiência turística deve ser entendida como um construto subjectivo, concatenado 

com a autenticidade dos destinos turísticos, constituindo o core business da estratégia de 

posicionamento destes territórios e do desenvolvimento e promoção/comunicação dos 

respectivos produtos turísticos (Mendes e Guerreiro, 2010).    

 A subjectividade da experiência turística é realçada pelo facto do valor 

expectado de uma experiência ser distinto de indivíduo para indivíduo em função do 

contexto situacional
274

 (Wickens, 2002 e Cary, 2004 citadas por Mendes e Guerreiro, 

2010) e, também, conforme já mencionado, pela circunstância da mesma experiência 

repetida por um indivíduo ou vivenciada por diferentes indivíduos ter distintos 

resultados (Pine II e Gilmore, 2000). Um turista que contacte mais profundamente e por 

um período de tempo mais dilatado com a vida local e as suas especificidades tenderá a 

usufruir de experiências mais marcantes, procurando descobrir-se a si próprio, em 

detrimento de vivências superficiais (Sousa, 2010: 87; Trigo, 2010: 36). Muitos dos 

consumidores procuram, por via do turismo, efectivar as suas transformações, 

participando em viagens com carácter educativo e influenciador, convivendo com as 

comunidades locais e inteirando-se dos seus problemas para, posteriormente, assumir 

posicionamentos em defesa das suas próprias convicções (Gilmore e Pine II, 2008), 

como é o caso dos ecoturistas empenhados efectivamente na conservação da natureza 

(Pérez de las Heras, 1999). 

 Na avaliação final das experiências, os turistas podem ver confirmadas ou 

desconfirmadas as expectativas. A desconfirmação positiva das expectativas ocorre 

quando estas são excedidas, enquanto a desconfirmação negativa acontece quando 

aquelas não se concretizam (Mendes e Guerreiro, 2010).  

                                                                                                                                               
uma qualidade do objecto, mas antes, enquanto valor cultural em permanente construção e reinvenção 

no âmbito dos processos sociais”.  
274

 As experiências são reacções pessoais aos eventos vivenciados e dependem dos sentimentos do 

momento e das experiências anteriores, conforme mencionado anteriormente (Gilmore e Pine II, 2008). 
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 Nem todas as experiências turísticas devem ser bisadas, atendendo a que não são 

singulares
275

 e memoráveis, nem promovem um dos domínios da experiência referidos 

por Pine II e Gilmore (2000), o entretenimento, o edutenimento, a imersão passiva no 

ambiente (estético) ou a participação activa (evasão). De acordo com Trigo (2010: 33), 

“a tentativa de inserção de qualquer tipo de serviço destinado ao lazer, ao turismo ou 

ao entretenimento como uma ‘experiência’ é uma farsa, um pseudomito que encontrou 

um meio de expressão em técnicas elaboradas de marketing e publicidade para 

potenciar lucros com produtos e serviços que, na maior parte das vezes, são meramente 

bons ou correctos, quando não corriqueiros, vulgares, produzidos em massa para as 

massas”.  

 Cohen (2004: 65-85) elaborou uma tipologia de experiências turísticas baseada 

na análise dos “(…) diferentes significados que o interesse e a valorização da cultura, 

vida social e do ambiente natural dos outros têm para o viajante individual”. 

Estabeleceu os seguintes tipos: recreacional, diversidade, experiencial, experimental e 

existencial, alertando para a possibilidade de alguns destes tipos ocorrerem 

simultaneamente (Quadro 27).  

 Um dos projectos Economia da Experiência em desenvolvimento no turismo 

teve início no Brasil, a partir de 2006, em oito municípios da Região Uva e Vinho (Rio 

Grande do Sul), através de uma parceria entre o Ministério do Turismo, Sebrae 

Nacional, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – SHRBS e Instituto 

Marca Brasil. Com o objectivo de “fortalecer e consolidar o arranjo produtivo dos 

pequenos negócios, apoiando os empreendedores locais na agregação de valor aos 

produtos turísticos do território, trabalhando o conceito de ‘Economia da Experiência’, 

visando a inserção em novos mercados”, o projecto Economia da Experiência no Brasil 

contou com as seguintes seis etapas metodológicas: acções preparatórias de 

sensibilização e mobilização; reconhecimento da situação actual; apresentação e 

desenvolvimento do conceito; aplicação do conceito; gestão “mercadológica”; 

sustentabilidade, acompanhamento e avaliação (Anexo 62).  

                                                 
275

 Conforme se escreveu antes, segundo Pine II e Gilmore (2000), presentemente vivenciar experiências 

singulares já não é satisfatório, face à sua mercantilização. Assim, os turistas procuram benefícios mais 

duradouros do que as experiências lhes podem oferecer, isto é, desejam ser transformados, convertendo-

se em pessoas diferentes. No mesmo sentido, Trigo (2010: 35), refere que uma experiência de viagem 

necessita de suplantar a vulgaridade, convertendo-se em enriquecimento pessoal “caso contrário, 

sobrarão a promessa não cumprida, a frustração, uma felicidade dúbia, contaminada pela 

incompreensão dos paradoxos e contradições inerentes ao nosso mundo”. 
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 A importância do Turismo de Experiência é evidente pela sua inclusão nas 

políticas públicas brasileiras e pelos resultados alcançados com este projecto
276

, que 

permitiram a sua extensão, em 2008, a outros quatro destinos turísticos: Costa do 

Descobrimento (Bahia); Petrópolis (Rio de Janeiro); Bonito (Mato Grosso do Sul) e 

Belém (Pará). Segundo os responsáveis pelo projecto “tour da experiência”, os turistas 

que visitam os destinos propostos terão “a possibilidade de ir além da observação, 

incentivando a participação no ambiente e na cultura. O turista torna-se personagem 

daquele local, pois além de observar, ele adquire o conhecimento cultural do lugar 

visitado, desenvolvendo uma ligação emocional como fator diferencial. O resultado 

dessa combinação é um turista muito mais ‘impactado’ pela viagem, que guardará 

lembranças inesquecíveis e ainda será um dos maiores divulgadores da experiência” 

(Ministério do Turismo, 2010; Tour da Experiência, 2010). 

Quadro 27 – Tipologias da experiência turística 

Tipologia Descrição 

Recreacional 

A viagem surge como uma experiência de lazer e é uma forma de entretenimento, como 

o cinema, o teatro ou a televisão, entre outras. O turista sente bem-estar pela recuperação 

do poder físico e mental que a viagem lhe proporciona. As experiências recreativas, 

divertidas ou relaxantes são aceites pelos turistas, não havendo preocupações quanto à 

sua autenticidade. Como o entretenimento é a motivação de base, os turistas mostram-se 

indiferentes à escolha de um destino particular, desde que aquela seja correspondida. 

Diversidade 

Semelhante ao tipo recreacional, uma vez que o desejo de relaxar também está presente. 

Contudo, neste caso o principal impulso da experiencia é instigado por um desejo de 

mudança assente no reconhecimento da insatisfação pessoal face à vida quotidiana. A 

viagem não tem significado recreacional, constituindo-se numa fuga ao tédio e ao stress 

da rotina diária, no sentido de “recarregar energias”. 

Experiencial 

Este tipo de experiência turística resulta da consciencialização do turista para a ausência 

de significado na sua vida. De forma embrionária e desarticulada procura um novo 

sentido que contrarie a insignificância da sua vida diária. Assim, são procuradas noutros 

locais experiências mais profundas e autênticas nos campos social, cultura e natureza. 

Experimental 

O turista que corresponde a este tipo de experiência, ao procurar um significado para a 

sua vida, envolve-se e compartilha a cultura do destino, vivenciando experiências 

autênticas. Procura redescobrir-se a si próprio, mas sem se comprometer com a 

comunidade de acolhimento. 

Existencial 

Este tipo de experiência turística é caracterizado por uma procura de um mundo melhor 

noutros destinos. Embora o turista se comprometa com a comunidade de acolhimento e 

dela pretenda fazer parte, acontece frequentemente viver em dois mundos: o da vida 

quotidiana (desprovido de significado profundo, mas de onde não está disposto a sair), e 

o de “eleição” (ao qual se converteu e onde a dimensão espiritual, traduzida em 

peregrinações periódicas, assume relevância).    

Fonte: Cohen (2004: 65-85), Crouch et al. (2005: 17) e Mendes e Guerreiro (2010: 318), (adaptação).  

 Considerando o consensual incremento das viagens cujos turistas preferem 

experiências personalizadas e as dificuldades dos canais de distribuição tradicionais em 

responder a este novo desafio, julga-se pertinente relatar a opinião expressa pela Saer 

                                                 
276

 A marca comercial é “tour da experiência” e o site do projecto tem o seguinte endereço electrónico 

http://www.tourdaexperiencia.com/ 
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(2005), que adverte para a necessidade de se utilizar o conceito de IDC – Integrated 

Distribution Connect, que se escora numa rede agregadora e integradora da oferta dos 

fornecedores, sendo esta disponibilizada via Internet nos canais de comercialização, de 

modo flexível acessível, integrado e “inteligente”, combinando o Canal Directo com os 

Global Distribution Systems (GDS).   

 

 3.4.5. Análise crítica e conclusão 

 Como ilação a reter das ideias dos autores anteriormente mencionados, 

considera-se que embora as práticas turísticas ainda não tenham sofrido alterações em 

muitos destinos e negócios turísticos, tendencialmente o Turismo de Experiência 

emergirá, uma vez que na literatura
277

 parece haver consenso que uma nova forma de 

relacionamento entre a procura e a oferta, ancorada num novo consumidor – o 

“hiperconsumidor”, que busca a multiplicação das experiências, das sensações e das 

novas emoções –, está a denotar incrementos sucessivos, revelando-se para algumas 

empresas a chave do crescimento económico pela agregação de valor que estão a 

conseguir obter.   

 Na esteira de Lipovetsky (2007) e Pine II e Gilmore (2000) torna-se pertinente 

fomentar no consumo de experiências singulares e memoráveis interesses alternativos 

no âmbito da Economia das Transformações que satisfaçam plenamente as necessidades 

e interesses dos turistas e visitantes, através de um ou preferencialmente mais domínios 

da experiência (apostos na Figura 55).  

 Com este propósito no horizonte, a informação turística electrónica a 

disponibilizar aos turistas que demandam tourings culturais e paisagísticos deverá 

incluir também práticas que possibilitem aos consumidores modificarem o seu modo de 

ser e de estar na vida, quer seja na defesa de soluções para os problemas económicos e 

socioculturais das comunidades que visitam, quer assumindo a conservação e/ou a 

preservação de habitats naturais e de espécies ameaçadas, quer ainda tomando 

posicionamentos activos em prol do desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas, 

entre outras
278

. Acredita-se que a concretização deste propósito é possível, mas não no 
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 A OMT, nos seus Estudos Estratégicos do Turismo para 2020, publicados em 1997, já aludia que a 

propensão do turista para a década seguinte seria “viajar para destinos onde, mais do que visitar e 

contemplar, fosse possível também sentir, viver, emocionar-se e ser personagem de sua própria viagem” 

(Tour da Experiência, 2010). 
278

 Na Agenda para um Turismo Europeu Sustentável e Competitivo assume-se a importância da 

qualidade da experiência turística para o futuro do turismo europeu, revelando que “(…) os turistas 
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prosseguimento desta investigação, uma vez que proporcionar transformações nos 

turistas e visitantes pelas experiências vividas não é tarefa simples (é a mais exigente 

intelectualmente segundo Pine II e Gilmore, 2000). 

A possibilidade dos turistas/visitantes poderem partilhar, no servidor que 

disponibiliza a plataforma WebGIS, as suas experiências vivenciadas na realização dos 

tourings propostos, traduzidas em vídeos comentados ou imagens legendadas
279

, seria 

uma mais valia para a RHLT.   

 Como corolário do exposto nesta secção resultam as seguintes questões, 

reconhecendo que dificilmente será possível, no âmbito desta dissertação, para elas 

encontrar respostas cabais:  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Como reflexão final desta secção, afigura-se premente assumir a relevância da 

Economia da Experiência para o desenvolvimento do turismo, em geral, e para a 

informação turística electrónica, em particular. 

                                                                                                                                               
constatarão que os locais mais empenhados na protecção do ambiente, dos trabalhadores e das 

comunidades locais poderão também mais facilmente proteger os seus interesses” (Comissão Europeia, 

2007: 3). 
279

 De acordo com Gilmore e Pine II (2008) a crescente utilização de iPods pelos bloggers para divulgar 

audiotours de museus, galerias de arte e similares deve-se ao facto dos resultados obtidos serem 

considerados pelos seus utilizadores como mais genuínos do que as gravações oficiais.    

Podem as TIC desempenhar um papel relevante na nova Economia da 

Transformação?  

 

As empresas que apelarem unicamente à mente dos consumidores, oferecendo-lhes 

bens e/ou serviços, ainda que excelentes, ignorando o ambiente de entretenimento 

com que devem presentear os seus convidados, convocando, também, os sentimentos, 

não terão futuro?   

 Considerando a evolução da Sociedade da Informação para a Sociedade Emocional 

estarão as TIC condenadas ao declínio?  
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Capítulo 4 – A produção e o consumo de informação turística electrónica 

 

4.1. Recolha de informação e estratégias de análise  

A recolha de informação desenvolvida nesta dissertação, no sentido de alcançar 

os objectivos delineados, baseou-se, numa primeira fase, na pesquisa e revisão 

bibliográfica orientadas para os conceitos-chave e dimensões analíticas, processo que 

culminou na produção dos Capítulos 2 e 3.  

Posteriormente, efectuou-se um benchmarking
280

 nacional e internacional 

aprofundado dos principais projectos de GTEM, implementados ou em fase de 

implementação, e de algumas plataformas WebGIS, recorrendo à Web, de forma a 

analisar as suas características e estratégias de desenvolvimento, conforme se clarificará 

na secção 4.2. Nesta secção, serão apresentados, igualmente, os resultados da análise e 

avaliação in loco da informação turística electrónica disponibilizada através de todos os 

GTEM implementados ou em desenvolvimento em Portugal e de alguns WebGIS, cujo 

trabalho de campo foi desenvolvido no Verão de 2010.  

Procedeu-se, também, à realização de inquéritos online por convite a membros 

de fóruns de discussão e outros cibernautas com o objectivo de analisar o conhecimento 

e a utilização de informação turística por via electrónica, designadamente através de 

GTEM e de WebGIS, e cujos resultados serão apresentados e analisados na secção 4.3. 

Seguidamente, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas a alguns produtores e 

distribuidores de informação turística electrónica com o objectivo de apurar os 

pressupostos de concepção e desenvolvimento de plataformas WebGIS e de GTEM.  

No capítulo seguinte, foram também recolhidas informações de contextualização 

do território objecto de estudo, com particular incidência no âmbito turístico e dentro 

deste no touring cultural e paisagístico. A operacionalização de uma aplicação WebGIS 

e do MobileTrails aplicado à Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT) está descrita 

igualmente neste capítulo e concluiu a produção de informação primária.  

                                                 
280

 “é um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos e processos de trabalho de organizações 

que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria 

organizacional” (Spendolini, 1994 in IAPMEI, 2010a: 4). Os resultados do benchmarking irão traduzir-se 

nas seguintes vantagens para as empresas e organizações: i) introdução de novos conceitos de avaliação; 

ii) melhoramento do conhecimento da própria organização; iii) identificação de áreas que devem ser 

objecto de melhorias; iv) estabelecimento de objectivos viáveis e realistas; v) criação de critérios de 

prioridade no planeamento; vi) favorecimento de um melhor conhecimento dos concorrentes e do nível 

competitivo do mercado; vii) aprendizagem com os melhores (IAPMEI, 2010b). Com esta técnica é 

possível avaliar o desempenho de sistemas e de procedimentos ligados aos WebGIS e aos GTEM, quer 

pela análise individual, quer pela comparação entre os diferentes modelos implementados ou em fase 

implementação nas diversas empresas e organizações. 
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Utilizaram-se, ainda, dados secundários obtidos por investigações entretanto 

realizadas sobre o conhecimento e utilização de GTEM (Costa, 2007) e sobre a 

concepção e operacionalização de um GTEM (Teixeira, 2009), que constituíram 

contributos complementares dos dados primários produzidos nesta pesquisa. 

 

 

4.2. Benchmarking nacional e internacional de WebGIS e GTEM 

Nas próximas páginas serão apresentados os resultados do benchmarking 

nacional e internacional sobre projectos WebGIS e GTEM. No sentido de facilitar a 

comparação entre os diferentes projectos resumidos, produziu-se um Quadro-Síntese 

dos mesmos (Anexo 63).  

Começa-se por referir as modalidades que um serviço de GTEM pode assumir, 

ou seja, comercialização ou gratuitidade, em dispositivo do turista ou do fornecedor do 

serviço e, dentro desta última opção, por empréstimo ou por aluguer, ambas com caução 

documental, com caução monetária ou sem caução (Figura 60).  

                

Figura 60 – Modos de disponibilização dos GTEM 
Fonte: produção própria. 

Posteriormente, os projectos WebGIS e GTEM inventariados na matriz são 

objecto de uma caracterização sucinta, primeiro os internacionais seguidos dos 

nacionais, com recurso a imagens elucidativas. Alguns WebGIS abordados não têm 

aplicação directa às actividades turísticas, uma vez que a sua função principal é auxiliar 
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a orientação dos utilizadores. No entanto, também contribuem para o desenvolvimento 

do Turismo, atendendo à informação que disponibilizam, designadamente a relativa aos 

pontos de interesse, entre outra. Após a caracterização dos WebGIS segue-se a 

explanação dos GTEM e dos projectos que contemplam simultaneamente estas duas 

valências.   

Trata-se de uma investigação e análise aprofundada, sobretudo no que aos 

GTEM diz respeito, desenvolvida, principalmente com recurso à Web em dois períodos: 

em 2007, ano em que se identificaram os projectos existentes, e em 2010, no qual foi 

possível identificar um número superior de projectos, que entretanto foram concebidos e 

implementados, revelando a evolução crescente que estes sistemas denotam.  

A pesquisa referente aos projectos implementados ou em fase de 

desenvolvimento e testes em Portugal contou, igualmente, com entrevistas (cujo resumo 

se apresenta na sessão 4.4) e a experimentação dos GTEM, recorrendo-se a trabalho de 

campo.   
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 4.2.1. WebGIS e GTEM no estrangeiro 

 

Schleswig-Holstein WebGIS – O estado alemão Schleswig-Holstein apresenta um enorme potencial para 

o turismo, pelas suas cidades históricas, como Lübeck, a vasta orla costeira, ideal para a actividade 

balnear e marítima, o clima ameno, principalmente no Verão, entre outras características. A página da 

Internet do sector turístico de Schleswig-Holstein revela um design atraente, apresentando diversa 

informação útil para o potencial turista, como alojamento, restauração, património e outros locais de 

interesse. O site é completado com um mapa digital do estado, onde pode ser consultada informação 

turística georreferenciada. Deste modo, rapidamente o internauta pode conhecer quais os locais para a 

prática de golfe ou rotas de bicicleta e efectuar a marcação da actividade, assim como a reserva da viagem 

e alojamento. Para alguns dos itens “clicáveis” no mapa, é possível também observar uma figura 

representativa do restaurante, hotel, etc. O mapa disponibilizado não é estático, pois a visualização pode 

ser aproximada ao nível das vias urbanas. Não obstante, ainda que o site esteja disponível em língua 

inglesa, o mapa digital apenas está disponível em alemão, o que coloca dificuldade de consulta por parte 

da maioria dos potenciais turistas estrangeiros (Figura 61; Schleswing-Holstein, 2010).  

 

 

 

  
 

Figura 61 – Imagem de ecrã do Schleswig-Holstein WebGIS 
Fonte: Schleswing-Holstein (2010). 
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Google Earth – consiste num software que disponibiliza um modelo 3D do globo terrestre elaborado a 

partir de imagens de satélite e fotografias aéreas. A resolução mínima das imagens é de 15 metros, mas na 

maioria das grandes áreas urbanas a resolução chega aos 15 centímetros, como Melbourne e Las Vegas. O 

modelo do planeta Terra está construído, maioritariamente, por imagens com duas dimensões (2D), ainda 

que, para algumas áreas, seja disponibilizado uma visualização tridimensional do terreno, baseado no 

Modelo Digital do Terreno produzido pela NASA a partir do levantamento topográfico SRTM (Shuttle 

Radar Topograph Mission), (Figura 62). A visualização 3D de objectos adicionados pelos utilizadores 

também está contemplada. No entanto, esta não é a única informação que pode ser partilhada entre os 

utilizadores desta aplicação informática, pois a possibilidade de inserir fotografias, vídeos, locais, etc., 

também está considerada. Com efeito, O software apresenta um conjunto de layers que inclui as vias de 

comunicação, fronteiras (entre países e regiões administrativas), localidades, locais de interesse natural 

e/ou cultural, património mundial, entre outras. O Google Earth oferece ainda outras aplicações 

adicionais, entre as quais: i) Google Street View, que permite a visualização panorâmica, ao nível do solo, 

das mais importantes cidades mundiais; ii) Google Sky, que possibilita a observação das estrelas e de 

outros corpos celestes; iii) Google Mars, que oferece a visualização do planeta vermelho; iv) Google 

Moon, semelhante ao anterior, mas para o satélite natural da Terra; v) simulador de voo, que permite 

simular a navegação de uma aeronave sobre a superfície terrestre, lunar ou marciana. A versão gratuita do 

software já permite a produção de vídeos, a inserção de dados SIG e a visualização de perfis topográficos. 

Este software assume-se, portanto, como uma ferramenta importante na disponibilização de informação 

geográfica, pela possibilidade de georreferenciação dos dados (Google, 2010a). Associado ao Google 

Earth, no âmbito dos percursos pedestres, evidencia-se a ferramenta Trimbler Outdoors, que permite 

visualizar percursos pedestres ou de bicicleta pré-estabelecidos naquele programa para a América do 

Norte. A partir do Google Earth, na layer Gallery » Trimble Outdoors Trips, é possível aceder aos 

percursos e seleccionar as opções download (para aceder ao track, waypoints, fotos, perfil topográfico, 

direcções, etc.) ou Check it out Online! (para partilhar, imprimir, visualizar no Google Maps, efectuar 

download para diversos dispositivos, incluindo telemóveis com ligação WAP e/ou sinal GPS, ou para 

aparelhos GPS, e ainda saber a distância, altitude, coeficiente de dificuldade, etc.). O conteúdo 

multimédia associado a cada um dos percursos (p. ex. imagens e vídeos elucidativos) e a identificação de 

pontos de interesse, a descrição do percurso e as diferentes actividades desportivas ou de recreio pode ser 

acedido, também, através de telemóvel (TrimbleOutdoors, 2011). 
 

 
 

Figura 62 – Imagem de ecrã do Google Earth (Serra de Sintra) 
Fonte: Google (2010a). 
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Virtual Tour – é um serviço que consiste num projecto WebGIS para a cidade de Roma (Figura 63). 

Consultando a página da Internet onde o serviço está alojado, que apresenta uma representação da planta 

da cidade através da qual é possível navegar, o utilizador tem acesso a informação descritiva (incluindo 

imagens exemplificativas) sobre as atracções principais de Roma, como património, museus, cinemas, 

teatros, hotéis, entre outros. A navegação da imagem que representa a localização geográfica do 

internauta (assinalada na Figura) é efectuada com o auxílio do cursor do rato ou das teclas de direcção do 

teclado do computador. O serviço permite igualmente calcular o percurso entre a posição da imagem que 

representa a localização geográfica do internauta e de qualquer ponto de interesse. A identificação deste 

ponto de interesse pode ser efectuada através de uma pesquisa (Buffetti, 2010).   

 
Figura 63 – Imagem de ecrã do Virtual Tour 

Fonte: Buffetti (2010). 

 

 
Via Michelin – O portal deste serviço permite o planeamento de itinerários e a obtenção de informações 

sobre alojamento, restauração e pontos turísticos. É possível obter informações relativas à distância, 

tempo e custo das deslocações, mediante a escolha do tipo de veículo e a indicação do preço do 

combustível utilizado. Existem os seguintes tipos de itinerários disponíveis: aconselhado, curto, rápido, 

económico, descoberta, peões e bicicletas e é possível favorecer as auto-estradas e evitar portagens. No 

caso dos peões não são considerados os sentidos de trânsito e relativamente às bicicletas, os carreteiros 

identificados no mapa podem ser utilizados como caminho mais curto. Este site permite exportar os 

itinerários para e-mail e GPS e através do botão direito do rato é possível modificar o itinerário 

directamente no mapa (alterar a partida ou a chegada, ou ainda introduzir novas etapas) (Michelin, 2010).  

 

 

 

 

 



João Reis                                     Capítulo 4 – A produção e o consumo de informação turística electrónica 

 229 

Route Planner – constitui um serviço Web de planeamento de itinerários, disponibilizado pela empresa 

Tom Tom. A obtenção do percurso considera o tráfego provável no horário e dia em que o utilizador 

pretende viajar, minimizando possíveis atrasos. Este serviço, para além da informação sobre a duração e 

distância totais, não considera, por exemplo, os custos da deslocação e o tipo de itinerário (mais rápido, 

mais económico, peões, bicicleta, etc.). Permite a impressão de informação relativa aos percursos 

calculados (mapa e direcções), mas não contempla a sua descarga integral para dispositivos GPS (apenas 

pontos referentes a localizações podem ser directamente enviados para dispositivos TomTom) (TomTom, 

2010a).   

 

 
Existem ainda as aplicações Bing Maps e Yahoo Local Maps que também permitem o planeamento de 

itinerários. No software Bing Maps os itinerários podem calculados automaticamente baseados no 

caminho mais curto, no caminho mais rápido ou no percurso considerando o tráfego, incluindo as opções 

carro ou pedestre. Para além do adicionamento de locais de paragem/passagem, este programa permite o 

envio dos itinerários obtidos por e-mail, mobile ou GPS. A possibilidade do utilizador vectorizar 

percursos e áreas e exportá-las em formato KML - Keyhole Markup Language (ficheiro processado pelo 

Google Earth e pelo Google Maps de modo semelhante ao processamento dos ficheiros HTML - 

HyperText Markup Language e XML - Extensible Markup Language pelos browsers) e GPX 

(eXchangeGPS) também está contemplada. Na Figura 64 é possível observar a qualidade tridimensional 

da imagem disponibilizada pelo serviço bird’s eye, relativa ao Mosteiro dos Jerónimos. Na versão mais 

recente do Bing Maps foi incluído o serviço streetside idêntico ao streetview (Google Earth e Google 

Maps), referido anteriormente. Algumas destas funcionalidades, incluindo a informação sobre a hotelaria 

e restauração, ainda só estão disponíveis para algumas cidades, sobretudo nos EUA. No caso do Yahoo 

Local Maps, é possível incluir locais de paragem/passagem, mas não inclui outras opções sobre o modo 

de transporte ou sobre a forma de cálculo (considera o caminho mais rápido). Em ambos os softwares a 

modificação directa no mapa dos vértices do percurso, se o trajecto seleccionado pela aplicação não for o 

preferido do utilizador, está contemplada (Microsoft, 2010; Yahoo, 2010).   

 

 

 
 

Figura 64 – Vista do Mosteiro dos Jerónimos através do bird’s eye (Bing Maps) 
Fonte: Microsoft (2010). 
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Google Maps – à semelhança dos três projectos anteriores, o Google Maps disponibiliza também um 

serviço Web de planeamento de itinerários. Pode-se escolher o tipo de itinerário (automóvel, pedestre ou 

transporte público – este só em algumas cidades). Disponibiliza informação sobre a duração e distância 

totais, mas também não considera os custos da deslocação. Se o trajecto escolhido pela aplicação não for 

o preferido do utilizador, existe também a possibilidade de o alterar, através da modificação directa no 

mapa dos vértices do percurso. Permite igualmente a adição de vários locais de paragem ao longo do 

itinerário e as opções de evitar auto-estradas e portagens. Este site permite igualmente gravar a 

hiperligação do itinerário obtido sobreposto ao mapa e visualizar o street view nas áreas do país onde este 

serviço já está disponível. O Google Maps possibilita, igualmente, através da criação de uma conta 

directamente no portal, a produção de itinerários georreferenciados, que podem ser obtidos pela 

vectorização vértice a vértice ou de forma automizada, considerando o sentido das vias (se o itinerário 

tiver como objectivo uma caminhada este último procedimento não é pertinente). Este serviço permite 

que fotografias e vídeos (desde que já se encontrem na Web) sejam adicionados ao mapa, que se 

adicionem dados em formato KML, KMZ (compressão de ficheiros KML usando o formato ZIP) ou 

geoRSS (RSS – Really Simple Syndication é um formato de dados de redistribuição automática de 

conteúdos na Web que especifica as coordenadas geográficas correspondentes aos itens do “feed”) e que 

a informação seja partilhada com outros utilizadores. O Google Maps possui API (Application 

Programming Interface) que permitem a incorporação dos seus mapas em sites (Figura 65; Google, 

2010b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 65 – Imagem de ecrã do Google Maps relativo a um percurso pedestre em Sintra 
Fonte: Google (2010b). 

 Como mencionado anteriormente, nem todos os projectos foram desenvolvidos 

com o objectivo específico de serem utilizados pelos turistas e visitantes de um 

determinado destino. Porém, atendendo à informação que disponibilizam, considera-se 

que são uma mais-valia no âmbito da motivação e do planeamento das viagens de lazer, 

incluindo as turísticas. As páginas seguintes são dedicadas aos projectos de GTEM.    
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GyPSy Guide – é um GTEM, disponibilizado inicialmente nas províncias canadianas de Alberta e 

Colúmbia Britânica, baseado na tecnologia GPS. Integrado num aparelho PDA acoplado ao vidro 

dianteiro do veículo, o produto consiste na difusão de um conjunto de informações turísticas relevantes, 

incluindo dados históricos, geográficos, curiosidades e estórias locais (Figura 66). As orientações de 

navegação são disponibilizadas automaticamente em suporte áudio e imagem pelo PDA à medida que o 

turista-condutor se desloca pelas áreas desenvolvidas. O serviço é disponibilizado através do aluguer do 

PDA sendo necessário a existência de um sistema de áudio (normalmente o auto-rádio) no veículo. 

Mantendo a ligação ao sinal GPS, o aparelho tem a capacidade de propor novas rotas que o turista deve 

seguir, se este tomar uma direcção errada. Actualmente, este GTEM está também disponível em território 

americano (Las Vegas e Havai) (GPS Tour Guide, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 66 – Imagem de ecrã do GTEM GyPSy Guide 
Fonte: (GPS Tour Guide, 2010). 

 

 

Guia SmartAlec – é um serviço de touring baseado na tecnologia GPS, semelhante ao projecto GyPSy 

Guide canadiano (Figura 67). Deste modo, o potencial turista aluga um aparelho PDA que, acoplado ao 

vidro dianteiro do automóvel, transmite informação áudio relativa aos recursos turísticos, curiosidades e 

estórias locais, dados históricos e geográficos da região, indicando também a direcção a seguir para 

cumprir um determinado trajecto. O serviço é um GTEM para a região montanhosa de Black Hills, 

Dacota do Sul (EUA), que permite uma grande autonomia ao turista-condutor, que planeia a sua viagem 

de acordo com o pretendido (SmartAlec, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Imagem de ecrã do GTEM SmartAlec (EUA) 
Fonte: SmartAlec (2010). 
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CRUMPET – CReation of User-friendly Mobile services PErsonalised for Tourism – este projecto 

consiste num guia turístico apoiado em software de código livre e disponibilizado em aparelhos de 

comunicação móvel, como smartphones e PDA. Ao contrário doutras opções, que utilizam o sinal GPS, 

Crumpet usa a tecnologia WAP (GSM, GPRS ou UMTS) para calcular a posição geográfica do utilizador. 

O projecto pretende fornecer serviços onde constam locais de interesse turístico, como museus, 

monumentos, galerias, e outros potencialmente importantes para os turistas, como restaurantes e hotéis, 

sendo apresentados em mapa digital. Para cada item, o utilizador pode aceder a informação descritiva, 

que inclui morada, número de telefone, endereço electrónico, assim como fotografia e/ou vídeo (Queen 

Mary College, 2010).  

De acordo com o glossário da Portugal Telecom, GSM é uma rede de rádio digital, internacionalmente 

estandardizada, que permite a transmissão de voz e de dados. Corresponde à 2.ª geração de comunicações 

móveis (a primeira geração era analógica). GPRS é uma tecnologia que permite a transmissão de dados a 

uma maior velocidade nas redes GSM, pela introdução de comutação de pacotes, sendo designada 2,5G. 

UMTS é um standard internacional de comunicações móveis de terceira geração (3G), que integra 

serviços de multimédia e de telemática, permitindo a transmissão de dados a uma velocidade superior à da 

tecnologia GSM (Portugal Telecom, 2010). Ao conciliar as tecnologias móveis sem fios com a elevada 

capacidade de transmissão de dados, a 3G propicia aos utilizadores uma qualidade de serviços 

(personalizados, transmissão móvel de dados, serviços de transacções electrónicas e LBS) compatíveis 

mundialmente (Comissão Europeia, 2001f). 

 

 

LAMP3D (Location-aware Mobile Tourist Guides) – o projecto LAMP3D é um GTEM, desenvolvido 

pelo Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina (HCILab) da Universidade de Udine (Itália), que 

permite a visualização tridimensional do local visitado através de um aparelho PDA ou telemóvel (Figura 

68). O serviço actualiza a visualização dos objectos 3D à medida que o utilizador se desloca, pois baseia a 

sua posição no sinal GPS. Os objectos representados correspondem, principalmente, a edifícios 

patrimoniais, possibilitando a sua identificação correcta e célere por parte do turista. Adicionalmente, o 

utilizador do serviço pode aceder a informação, previamente preparada e incluída numa base de dados, 

sobre cada um dos objectos apresentados através do aparelho móvel (HCI Lab, 2010a). A empresa 

Mobile3D, spin-off daquele laboratório, desenvolveu um produto deste tipo, designado Mobile Guide que 

é, igualmente, um GTEM utilizado em PDA ou telemóvel. O posicionamento do utilizador é realizado por 

intermédio do sinal GPS em ambientes exteriores e por Bluetooth em interiores. Disponibiliza 

informações de navegação (áudio e setas sobrepostas nas imagens dos locais em visita, no caso dos 

percursos pré-definidos) e apresentações multimédia, através de áudio, fotografias, vídeos e da exploração 

3D. Esta revela como o local em visita era no passado e como poderá, eventualmente, ser no futuro de 

acordo com as renovações planeadas. A informação multimédia sobre os pontos de interesse é facultada 

automaticamente ao utilizador em função das suas preferências e da sua aproximação daqueles (Mobile 

3D, 2010).   
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Figura 68 – Imagem de ecrã do projecto LAMP3D 
Fonte: HCI Lab (2010a). 

 

MobiEXPLORE – a aplicação mobiEXPLORE é um guia multimédia gratuito acessível por telemóvel e 

disponível nos seguintes países: Reino Unido, Itália, Croácia e Chipre  (Figura 69). Desenvolvido sobre 

uma plataforma para aparelhos de comunicação móveis, o serviço consta da disponibilização de 

conteúdos como mapas da cidade, com localizador de ruas, mapas das redes de metro, informação relativa 

às atracções turísticas, aos eventos, à oferta de alojamento e restauração, à informação meteorológica, 

entre outras. Os autores do mobiEXPLORE consideram-no como um guia turístico que substitui a 

habitual brochura em papel sobre um determinado destino, bastando para o efeito fazer o download a 

partir da Web, tendo a vantagem de ser actualizado de forma mais célere. Desta forma, mobiEXPLORE 

procura responder às necessidades imediatas de informação requeridas pelos turistas no local de destino. 

O serviço também pode ser utilizado para canalizar informação publicitária, de acordo com a actividade e 

localização do utilizador (Mobiexplore, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69 – Imagem de ecrã da aplicação MobiEXPLORE 

Fonte: Mobiexplore (2010). 

 

Vadinia Project – Vadinia Project é um GTEM em desenvolvimento pela Universidade de Oviedo, tendo 

sido concebido inicialmente como um projecto para auxiliar a circulação autónoma de pessoas invisuais. 

Deste modo, o sistema é constituído por PDA que inclui ligação a rede sem fios (wifi), bluetooth e antena 

GPS. O serviço fornece informação sobre o ambiente que rodeia o utilizador através de texto, imagem 

e/ou clips de áudio. Esta informação é disponibilizada quando o turista entra no zonamento definido para 

um ponto de interesse (museus, palácios, estátuas, etc.), pois o sistema identifica a localização do 

utilizador através do sinal GPS, podendo ser adaptada de acordo com as preferências do turista. Não 

obstante, é possível inserir informação criada pelo utilizador, que poderá ser partilhada com outros 

potenciais turistas através da ligação sem fios (HCI, 2010).  
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SMIT – Sistema Móvil de Información Turística – é um GTEM, desenvolvido pela empresa Gallegos 

& Cienfuegos e aplicado em várias cidades espanholas, cuja informação turística georreferenciada 

(monumentos, hotéis, restaurantes, táxis, farmácias, entre outra) é acedida por telefone móvel, com 

cobertura GPRS ou 3G. Representa um assistente ao turista/visitante, permitindo vários tipos de 

pesquisas, incluindo, por exemplo, a que considera a localização do utilizador para apurar as atracções 

que se encontram mais próximo. Disponibiliza informação dos locais de interesse, através de textos, 

fotografias e vídeos. O serviço pago pode ser acedido pela Internet ou por SMS (Gallegos & Cienfuegos, 

2009).     

 

 

SMITA – Sistema Móvel de Informação Territorial Atlântico – é um sistema de informação turística 

baseado na localização, acessível a partir de aparelhos de comunicação móvel, nomeadamente telemóveis 

ou PDA (Figura 70). Este projecto envolve as seguintes áreas: províncias de Sevilha, Huelva e Cádis e 

cidade de Tenerife (Espanha), região do Algarve (Portugal) e condados de Donegal e Derry (Irlanda). O 

serviço permite aceder a diversa informação georreferenciada dessas regiões, de forma directa 

(recebimento de alertas em função das preferências do utilizador) ou através de pesquisa (beneficiando 

dos LBS, usando o GPS, é possível adquirir informação na proximidade do utilizador). Entre a 

informação acessível destaca-se a relativa aos eventos culturais (música, literatura, artes plásticas, cinema 

e teatro) e aos pontos de interesse (alojamento, restaurantes, discotecas, bares, praias, campos de golfe, 

médicos, transporte, entre outros). Esta informação é disponibilizada sobre o mapa da região, estando o 

serviço disponível em diversas línguas. O acesso ao serviço e conteúdos é gratuito, podendo ser efectuado 

a partir da maioria dos telemóveis do mercado, pois não são exigidos hardware e software sofisticados. O 

custo para o utilizador reporta-se somente ao acesso à Internet móvel, necessário para aceder à página 

Web do sistema (Smita, 2010). 

 

 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

Figura 70 – Dispositivo com informação do projecto SMITA 
Fonte: Smita (2010), (adaptação). 
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Cruso – consiste num GTEM baseado em GPS e disponibilizado num aparelho semelhante a um PDA 

(Figura 71). Este guia recorre à informação baseada na localização dos turistas/visitantes e fornece 

informação áudio e visual sobre pontos de interesse na proximidade das posições geográficas destes. Esta 

informação é disponibilizada num mapa no monitor do Cruso, sendo despoletada automaticamente 

quando o utilizador se encontra a uma determinada distância do recurso turístico. Os clips de áudio são 

disponibilizados através de headphones, conferindo maior conforto ao utilizador do guia turístico. A 

utilização do sinal GPS possibilita a exploração autónoma da cidade ou região por parte dos turistas, 

planeando estes os seus itinerários, ainda que também existam tours previamente traçados e disponíveis 

no sistema. Este fornece igualmente indicações sobre os transportes públicos a utilizar para os diferentes 

percursos propostos. O serviço encontra-se actualmente implantado em Berlim e outras cidades alemãs, 

mas a tecnologia pode ser introduzida em qualquer parte do mundo, bastando para isso modificar a 

informação disponibilizada (Cruso, 2010). 

 

 

Figura 71 – Imagem de ecrã do GTEM Cruso 
Fonte: Cruso (2010). 

 

Digi-Guide Sevilla – este projecto consiste num GTEM com GPS acoplado. Através da aplicação 

instalada num aparelho PDA, o turista acede a informação áudio, textual ou imagens sobre a cidade de 

Sevilha (Figura 72). Ao mesmo tempo, o utilizador consegue identificar a sua posição geográfica sobre o 

mapa da rede viária da cidade apresentado no ecrã do PDA, identificando também a localização de 

diversos pontos de interesse de Sevilha, sobre as quais está disponível a informação turística referida. O 

turista pode optar por duas formas de visita: percorrer tours pré-definidos ou circular livremente pela 

cidade. Em qualquer dos modos, o visitante acede à informação das atracções de Sevilha, com base no 

seu posicionamento geográfico (Digi-Guide, 2010). 

 

 
 

Figura 72 – Imagem de ecrã do GTEM Digi-Guide Sevilha 
Fonte: Digi-Guide (2010). 
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Lingwear – é um GTEM, desenvolvido pelas Universidades de Karlsruhe (Alemanha) e Carnegie Mellon 

(EUA), que funciona em netbooks, conhecidos pela sua portabilidade, auxiliando os utilizadores na visita 

a uma localidade (Figura 73). O turista consegue obter informação sobre a sua posição geográfica 

(módulo de navegação que o auxilia a encontrar determinados locais, sugerindo a ligação mais próxima 

entre o visitante e o local desejado) e dos diferentes pontos de interesse (módulo de informação, 

recorrendo a imagens e textos descritivos armazenados na base de dados), como museus, património, 

alojamento, restaurantes, entre outros. Estes pontos de interesse podem ser personalizados de acordo com 

o perfil do turista, que fornece ao sistema a informação sobre as suas preferências. Os netbooks utilizados 

são compostos por monitor, unidade de processamento (usada na cintura) e um conjunto de headphones 

que transmitem a informação sobre as atracções da cidade e as direcções a seguir. Adicionalmente às 

capacidades de guia turístico, LingWear incorpora também um módulo de tradução de três línguas: 

alemão, inglês e japonês. O serviço de tradução permite uma maior autonomia ao turista estrangeiro que, 

desta forma, consegue reservar um quarto num hotel ou obter ajuda na direcção a tomar sem dominar a 

língua local. A tradução é adquirida através do monitor do computador ou via áudio através dos 

headphones, sendo a comunicação com o dispositivo possível por reconhecimento de voz ou por touch 

screen (Interact, 2010). 

 

 

 

 

Figura 73 – Imagens de ecrã do projecto LingWear 
Fonte: Interact (2010). 

 

 

 
Google Mobile – Google Mobile consiste num serviço gratuito que disponibiliza produtos Google através 

de smartphones e PDA (Figura 74). Entre esses produtos incluem-se Gmail, Calendário (agenda), 

Pesquisa, Google Notícias, Fotografias (através do Picassa) e Google Maps. O acesso a estes produtos 

concede grandes vantagens ao utilizador; por exemplo: é possível encontrar o restaurante mais próximo 

da posição geográfica desse utilizador. O serviço Google Mobile permite ainda visualizar as localizações 

dos amigos no mapa ou numa listagem e efectuar pesquisas por voz, por exemplo no Google Earth 

(Google, 2010c).  
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Figura 74 – Imagens de ecrã do Google Mobile 

Fonte: Google (2010c). 

 
O Google Maps disponibilizado no Google Mobile é semelhante ao facultado na Web, e já referido 

anteriormente, mas apropriado para dispositivos móveis. Este produto apresenta muitas funcionalidades 

pertinentes para o Turismo, que foram resumidas, como se refere seguidamente, por Teixeira (2009: 17-

18): “i) a minha localização – esta funcionalidade mostra a localização actual do dispositivo móvel no 

mapa, mesmo que não tenha GPS; ii) mapas interactivos – esta funcionalidade permite ao utilizador 

fazer pan e zoom nos mapas e visualizar imagens de satélite; iii) listas de empresas – com esta 

funcionalidade o utilizador pode pesquisar empresas locais e pontos de interesse no Google Maps. Existe 

ainda a possibilidade de ligar via telefone para um desses sítios com apenas um clique; iv) direcções – 

esta funcionalidade oferece direcções de condução curva-a-curva e, com ‘A minha localização’, nem é 

necessário introduzir-se o ponto de partida. Também se poderá obter direcções pedestres (de momento 

apenas em alguns telefones equipados com Java e BlackBerry) e encontrar itinerários de transportes 

públicos em mais de 50 cidades no mundo; v) tráfego – com esta funcionalidade consegue-se obter dados 

de tráfego em tempo real que ajudam o utilizador a encontrar o caminho mais rápido para o seu destino; 

vi) vista de rua – esta funcionalidade permite visualizar imagens ao nível da rua, empresas e curvas nas 

direcções de condução. A vista de rua está de momento disponível para telefones BlackBerry e alguns 

telefones equipados com Java; e vii) favoritos – com esta funcionalidade o utilizador pode guardar locais 

favoritos para tornar a aceder as esses locais mais facilmente”.   

 

Itour City Guide – este projecto consiste num GTEM disponível para diversas cidades na Alemanha (p. 

ex. Hamburgo), mas também na Áustria, Luxemburgo e Suíça. Apoiado num aparelho PDA com ligação 

ao sinal GPS, a aplicação facilita o acesso do turista a informação sobre as atracções daquelas cidades. 

Deste modo, ao percorrer as ruas da cidade, é oferecida, ao visitante, informação áudio sobre os pontos de 

interesse de que se aproxima. Adicionalmente, e de forma a auxiliar na identificação das atracções sobre 

as quais é transmitida informação áudio, o potencial turista pode aceder a imagens representativas dos 

pontos de interesse. O serviço Itour City Guide para a cidade de Hamburgo (Alemanha) apresenta três 

tours pré-definidos, mas o turista pode percorrer livremente a área da cidade, pois é a sua posição 

geográfica que determina a divulgação do clip áudio sobre as atracções. Actualmente, o serviço está 

disponível apenas nas línguas alemã e inglesa (Itour, 2010). 
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Tourist Tracks – este serviço, disponível em várias cidades do Reino Unido, consiste numa forma de 

conhecer uma cidade, concedendo um elevado grau de autonomia ao potencial turista. Deste modo, o 

utilizador acede à página na Internet do projecto e efectua, mediante pagamento, o download de um 

ficheiro comprimido que contém as faixas áudio (em formato MP3) e um mapa (em formato PDF) de um 

percurso pedestre recomendado para uma determinada localidade. Os clips áudio devem ser integrados 

num reprodutor de MP3 (iPod, Mp3 Player, smartphone, entre outros) que o turista utilizará na sua visita, 

proporcionando informação sobre os locais de paragem e área envolvente. O mapa fornecido assinala as 

paragens do percurso, que correspondem à numeração das faixas áudio solicitadas (Figura 75; Tourist 

Tracks, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75 – Imagem de ecrã do itinerário City of Westminster da Tourist Tracks 

Fonte: Tourist Tracks (2010). 

 

MP3 Cityguides – os City Guides são guias turísticos áudio que possibilitam aos turistas visitar cidades 

europeias à semelhança do Tourist Tracks. Através do portal da empresa, os potenciais turistas e 

visitantes podem descarregar, mediante pagamento, clips de áudio que os conduzem na visita de uma 

cidade. Os trechos de som fornecem informações importantes, num itinerário pré-definido e que os 

utilizadores devem seguir, para auxiliar na descoberta das cidades e na escolha dos restaurantes, bares, 

hotéis e monumentos. Os clips podem ser integrados em diversos aparelhos móveis, quer específicos para 

música, como iPod ou Mp3 Players, quer outros genéricos, como telemóveis ou PDA. O serviço Mp3 

City Guides também está disponível para museus e outras atracções turísticas com o mesmo objectivo – 
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dotar o utilizador de autonomia nas suas visitas. Esta autonomia é completa, porque, uma vez que cada 

um dos clips se refere, habitualmente, a recursos individualizados, o turista não é obrigado a seguir o 

itinerário previamente planeado, podendo sempre ouvir o trecho áudio que lhe interessa, de acordo com a 

sua localização geográfica (MP3CityGuides, 2010).  

 

 

MOPET (MObile PErsonal Trainer) – este projecto consiste num personal trainer virtual introduzido 

num aparelho PDA (Figura 76). O utilizador tem à sua disposição um serviço que integra também: i) um 

dispositivo GPS, permitindo conhecer a sua posição geográfica; ii) um acelerómetro, para monitorizar a 

sua velocidade; e iii) um instrumento de medição cardíaca, que verifica a intensidade da actividade. O 

MOPET procura ser um suporte às actividades ao ar livre, pois constitui-se como um guia nos diferentes 

exercícios físicos. Actualmente, auxilia no cumprimento de percursos, nomeadamente nos itens 

relacionados com a: i) navegação, indicando, via áudio, a direcção a tomar e mostrando, no ecrã do PDA, 

o mapa ilustrativo do percurso; ii) motivação, monitorizando a intensidade da actividade, como a 

velocidade e o batimento cardíaco, de forma a manter a intensidade apropriada; e iii) aprendizagem, 

demonstrando, através de uma figura virtual tridimensional no ecrã do PDA, o modo adequado de 

efectuar os exercícios. Ainda que presentemente o MOPET esteja a ser utilizado somente para o auxílio 

de actividades físicas, o projecto revela potencialidades para usos mais alargados no âmbito do Turismo, 

mormente no que diz respeito às actividades de animação e desporto aventura (HCI Lab, 2010b). 

 

 

Figura 76 – Imagem de ecrã do projecto MOPET 
Fonte: HCI Lab (2010b). 

 

 

Segway – este projecto possibilita que os visitantes/turistas se desloquem em veículos movidos a 

electricidade pelos locais turísticos, acompanhados por um guia local que os orienta e informa através de 

headfones (Figura 77) ou de modo autónomo, através de Áudio-Guia. Em Portugal existem várias 

empresas que disponibilizam serviços turísticos com recurso aos segways, em ambientes urbanos ou em 

contacto com a natureza, mas normalmente os utilizadores são acompanhados por guias. A empresa Red 

Tours disponibiliza este serviço em Lisboa nas duas opções, com guia ou de forma autónoma, conforme 

se abordará na secção seguinte (Red Tour, 2010a). 
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Figura 77 - Imagem de ecrã do segway em Florença (Itália) 
Fonte: Segway Firenze (2010). 

 

Tour Coupes – projecto semelhante aos GoCar e Red Tour que serão abordados na secção seguinte, estes 

veículos são uma das atracções turísticas da cidade de San Diego (EUA). São equipados com um sistema 

áudio, para fornecimento das informações turísticas, em inglês ou espanhol, e com GPS, permitindo que 

os turistas visitem de modo autónomo os locais mais atractivos, recebendo a informação à medida que 

progridem na cidade (Figura 78; Intellitours, 2010).   

 

Figura 78 – Imagem de ecrã do veículo Tour Coupes (EUA) 
Fonte: Intellitours (2010). 

 

NAVIGATOR 7 para smartphones com Windows – consiste num sistema de navegação, 

disponibilizado pela Tom Tom, a partir de um aparelho de comunicação móvel, nomeadamente 

smartphones. O serviço permite a obtenção de itinerários entre diferentes moradas, pontos de interesse ou 

cidades, mostrando o manifesto do percurso ao turista-condutor, isto é, indicando as direcções a seguir. 

Estas instruções são indicadas visualmente no ecrã do smartphone, assim como através de mensagens 

áudio. Navigator possibilita também a consulta da previsão meteorológica para a localidade a visitar, a 

indicação do tráfego nas vias que deverá utilizar e informação sobre radares e câmaras de segurança nas 

estradas. A navegação é possível devido à integração do sinal GPS no serviço, que permite conhecer a 

posição geográfica do utilizador em qualquer momento. Ainda que o Navigator seja usado 

maioritariamente na navegação por automóvel, a portabilidade do smartphone possibilita a utilização 

pedestre (TomTom, 2010b).  
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 Os restantes projectos conjugam a componente WebGIS com dispositivos 

móveis tipologicamente semelhantes aos que se têm vindo a analisar.   

 

WebPark - Geographically Relevant Information for Mobile Users in Protected Áreas –  este projecto, 

co-financiado pela UE e pelo governo suíço, foi realizado por 6 parceiros de 5 países europeus – o 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) colaborou através do Núcleo de Tecnologias de 

Informação e do Departamento de Hidráulica e Ambiente –, e traduz-se na disponibilização de 

informação aos visitantes de áreas naturais , articulando uma plataforma tecnológica – GTEM – com o 

Ambiente (Figura 79). O WebPark, foi implementado no Parque Nacional Suíço e o acesso à informação 

é realizado através de aparelhos portáteis para comunicações pessoais, tais como smartphone ou PDA. A 

localização dos visitantes é efectuada através do sinal GPS e a informação acessível pela ligação sem fios 

à Internet. O visitante acede à informação, utilizando o smartphone ou PDA, de acordo com os seus 

interesses, pois os conteúdos são dinâmicos, modificando-se segundo a localização, a conveniência e a 

disponibilidade de tempo do utilizador. A informação procura responder, por exemplo, a questões como 

“Qual o nome daquela planta?” e “Que animais posso encontrar neste local?”; o sistema alerta também o 

visitante acerca de factos interessantes quando colocado na sua proximidade. Uma vez que a apresentação 

de informação é efectuada através do ecrã de um aparelho móvel, é utilizado uma interface baseado em 

páginas HTML, facilitando a leitura. A determinação da posição geográfica dos visitantes permite a 

monitorização da área natural pelos seus responsáveis, assumindo-se como um instrumento de gestão de 

fluxos (muito importante na salvaguarda da capacidade de carga em determinados locais do Parque) e 

facilitando também a componente da segurança dos visitantes, que podem receber, no aparelho móvel, 

informação de alerta para situações de perigo. Esta permuta de informação resulta num eficiente meio de 

promover a sustentabilidade do Parque (Geodan, 2010; LNEC, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 79 – Imagem de ecrã do GTEM WebPark (Suíça) 
Fonte: LNEC (2006). 

 

 
E-coguide do Parc National du Mercantour – é um GTEM para visitantes de áreas naturais, concebido 

pela empresa francesa Camineo (co-fundadora do projecto WebPark) (Figura 80). O dispositivo está 

disponível no Parque Nacional de Mercantour, em várias línguas, e pode ser alugado por um ou mais dias, 

uma vez que possui um carregador de bateria que funciona a energia solar. Para além de constituir uma 
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ajuda imprescindível à localização permanente do utilizador e à respectiva navegação, este GTEM é um 

instrumento de divulgação de informação muito completo no que respeita à fauna e à flora existente no 

Parque, recorrendo a ficheiros multimédia, a mapas de probabilidade de presença, a ajuda interactiva para 

a identificação das espécies, entre outros. A rede GPRS permite a transferência de dados entre os 

terminais e o servidor. É um sistema de comunicação bi-direccional, no qual os gestores desta área 

protegida podem enviar para os utilizadores informações em tempo real e estes conseguem tirar 

fotografias, personalizar o dispositivo e partilhar as suas observações com outros visitantes. Os 

funcionários do Parque também tiram partido deste sistema, pois podem anotar nele as suas observações, 

a partir de uma interface criada para o efeito que contempla, entre outros registos, a posição do 

observador, a data e a hora. Depois de preenchidos os formulários sobre os animais e plantas, estas 

informações são integradas no servidor por transmissão automática via GPRS. A empresa Camineo 

desenvolveu, entre outros projectos, um GTEM sobre os locais do desembarque do dia D na Normandia. 

Este projecto permite que os utilizadores percorram locais históricos, orientados por GPS, e visionem 

inúmeras fotografias e animações multimédia que auxiliam a interpretação daquele acontecimento 

(Camineo, 2010).  

 

 
Figura 80 – Imagem de ecrã do e-coguide do Parc National du Mercantour (França) 

Fonte: Camineo (2010). 

 

ReGeo – o projecto ReGeo, formado por um consórcio de instituições e empresas, coordenadas pela 

Universidade de Freiburg, elegeu as seguintes regiões europeias para a sua concepção: National Park 

Thayatal (Áustria), Narodni Park Podyji (República Checa), Kozienice Landscape Park (Polónia) e 

Nature Park Thuringian Forest (Alemanha). Este projecto consiste em dois serviços: aplicação Web e guia 

móvel (Figura 81). A aplicação Web consta de um sistema de gestão de conteúdo espacial e não espacial 

que utiliza componentes Open Source. Através desta aplicação, o turista pode planear os seus percursos 

pedestres, pois é possível visualizar o território a 3D, efectuando voos virtuais. A aplicação também 

permite a edição dos conteúdos (espaciais e não espaciais) armazenados. Por outro lado, o GTEM é 

acessível através de aparelhos móveis. Utilizando o seu PDA, o turista pode aceder a diversa informação, 

como infra-estruturas relevantes (alojamento, restauração, etc.) do local em visita, mapas, conteúdos 

multimédia (fotografias, sons e filmes) elucidativos da região, entre outra. ReGeo – designação da 

aplicação do guia móvel – funciona sobre a tecnologia GPS, o que permite a identificação da posição 

geográfica do turista. O suporte de aparelhos GPS permite que o guia móvel possa ser utilizado como 

uma ferramenta de navegação, assim como de recolha de informação espacial (por exemplo: percursos 

pedestres), possibilitando a actualização dos dados disponíveis (University of Freiburg, 2010). 
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Figura 81 – Imagem de ecrã do projecto ReGeo 

Fonte: University of Freiburg (2010). 
 
 

CINeSPACE – este serviço, desenvolvido por um consórcio de instituições autárquicas e empresariais 

em três cidades – Glasgow, Veneza e San Sebastian –, pode ser considerado um GTEM com uma 

componente de experiência visual virtual. Esta componente é efectuada através da disponibilização de 

vídeos georreferenciados dos locais visitados. O projecto europeu procura aproveitar o património fílmico 

como um recurso turístico, do mesmo modo que o património histórico, cultural e natural. O potencial 

turista percorre a cidade com um aparelho PDA, através do qual acede ao conteúdo vídeo de acordo com 

a sua posição geográfica (determinada com auxílio de GPS e de redes wireless). Estes vídeos reportam-se 

ao local visitado em diversos momentos, quer na actualidade, quer películas históricas, quer ainda filmes 

relativos ao cinema universal que utilizaram aquele local. Através de um visualizador acoplado ao PDA 

(algo semelhante a um par binóculo), o turista acede aos vídeos, que são utilizados para promoção urbana 

e cultural. O sistema CINeSPACE foi concebido para três tipos de utilizadores – turistas amantes do 

cinema, profissionais do sector audiovisual e outros cidadãos –, acedendo cada grupo a conteúdos 

produzidos à medida das suas necessidades (recorrendo aos LBS). A possibilidade dos utilizadores 

criarem os seus próprios vídeos está contemplada neste projecto (Cinespace, 2010). 

 
SuperGIS Mobile Engine Development Application Yeh-Liu Mobile Guide System – SuperGIS 

Mobile Engine é uma aplicação que permitiu desenvolver o GTEM denominado SuperGIS Mobile Tour 

para o geoparque de Yeh-Liu (Taiwan). Este guia possibilita a consulta de mapa interactivo e o acesso a 

informação diversificada, em diferentes formatos (imagens, texto, áudio e vídeo) sobre pontos de 

interesse, itinerários e áreas de perigo existentes no geoparque. O serviço combina navegação GPS com 

funções SIG, como a inquirição de informação espacial (georreferenciada). A conexão GPS facilita a 

localização do utilizador, que a pode consultar no mapa do geoparque no monitor do aparelho móvel 

(como um PDA), que integra o guia turístico. SuperGIS Mobile Tour está disponível em diferentes 

línguas, de modo a responder aos cinquenta mil visitantes mensais. O serviço constitui uma extensão de 

um WebGIS e procura, pela característica da mobilidade, responder às necessidades imediatas dos 

turistas. Actualmente esta aplicação contempla também os dispositivos com sistema operativo Android 

(Figura 82; Supergeo, 2010; 2011).  
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Figura 82 – Estrutura do projecto Yeh-Liu Mobile Guide System 

Fonte: Supergeo (2011). 
 

MacauMap – o serviço MacauMap consiste num mapa digital da Região Administrativa Especial de 

Macau que pode ser acedido através de aparelhos de comunicação móvel, como PDA ou smartphones, e 

também de um WebGIS da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (Figura 83). A partir do mapa é 

possível aceder a diversa informação turística, como o património construído, restaurantes e hotéis, sendo 

mostrada uma figura representativa e dados das suas características importantes, assim como visualizar 

todas as ruas do território. Entre estas características também pode ser incluída a localização geográfica 

dos pontos de interesse, pois o serviço disponibilizado permite a ligação do aparelho móvel ao sinal GPS, 

possibilitando igualmente a apresentação da posição do utilizador no mapa. MacauMap permite 

igualmente a obtenção das rotas dos autocarros da cidade a partir de uma paragem ou do número do 

autocarro, facilitando a circulação autónoma do potencial turista. O serviço é disponibilizado 

gratuitamente e em três línguas: Chinês (Cantonês), Inglês e Português (Direcção dos Serviços de 

Turismo de Macau, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Imagem de ecrã do WebGIS e GTEM de Macau 
Fonte: Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (2010). 
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Biella Outdoor – A entidade turística da Província de Biella (Itália) apresenta uma página da Internet 

dedicada ao desporto ao ar livre, em várias línguas, organizada nas seguintes temáticas: montanha, 

corrida, desportos de inverno, trekking, mountain bike, golfe e ciclismo. O internauta dispõe de um mapa 

da região, onde se encontram assinalados pontos de interesse, estabelecimentos de alojamento e 

restauração, locais de eventos desportivos, rede viária categorizada, altimetria, edificações, transportes, 

entre outra informação, com hiperligações a fichas individuais. Através da consulta da página da Internet, 

o potencial turista tem a possibilidade de obter o cálculo de percursos pedestres, com a consequente 

visualização sobre o mapa, através da indicação dos locais de partida e de chegada. Uma vez que o site 

constitui um portal turístico, são apresentados oito itinerários pré-definidos, sobre os quais é 

disponibilizada informação descritiva com grande pormenor. A consulta de cada um dos percursos 

sugeridos contempla as seguintes opções: localidades, pontos de interesse, alojamento e restauração, em 

função do zonamento pretendido, com a correspondente representação cartográfica (Figura 84; Agenzia 

Turística Locale Biellese, 2010).  

 
 

Figura 84 – Imagem de ecrã da aplicação routing (Biella Outdoor) 
Fonte: Agenzia Turística Locale Biellese (2010), adaptação. 

 

 

No cálculo de percursos é possível indicar locais intermédios de passagem, de modo a dar preferência a 

pontos de interesse ao longo do percurso (a modificação dos percursos pré-definidos também é possível). 

O serviço de WebGIS apresenta o manifesto (road-book, em formato PDF) do trajecto calculado e outra 

informação relevante, como a distância a percorrer, tempo despendido, perfil topográfico, atracções ao 

longo do percurso, tipos de dificuldade, entre outra. O sistema permite igualmente a exportação de um 

ficheiro correspondente ao percurso obtido, que pode ser posteriormente integrado num aparelho GPS 

(formatos GPX, CSV, OV2) ou visualizado no Google Earth (formatos KML e KMZ), (Agenzia Turística 

Locale Biellese, 2010).  
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                        4.2.2. WebGIS e GTEM em Portugal  

 

Trails-Azores – é um projecto composto por uma rede de 64 percursos pedestres, classificados pelo 

Governo Regional, que possibilitam aos turistas e visitantes das ilhas açorianas usufruir de paisagens de 

singular beleza. Para tal, foi criado um portal WebGIS que disponibiliza a seguinte informação por ilhas: 

i) divulgação dos trilhos, baseada em mapas; ii) oferta de alojamento e rent-a-car; iii) alertas sobre a 

segurança e a ética que os utilizadores devem considerar, bem como avisos sobre os trilhos encerrados 

(Figura 85); iv) descrição dos percursos, galeria de imagens das paisagens, gráficos com os perfis 

topográficos; v) informações úteis (coeficientes de dificuldade, tempos de duração e extensões do 

percursos); vi) coordenadas dos trilhos para download e utilização em dispositivos GPS; vii) folhetos 

promocionais de cada trilho; vii) visualização dos trilhos no Google Earth (Figura 86); e viii) visualização 

do traçados dos trilhos sobrepostos nas folhas da Carta Militar (Gatner Açores, 2010b). 

 
 

 
Figura 85 – Imagem de ecrã do site Trails-Azores para a ilha das Flores 

Fonte: (Gatner Açores, 2010a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 86 – Imagem de ecrã do Trilho 2 das Flores: Lagedo-Fajã Grande 
Fonte: (Gatner Açores, 2010b). 
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Geo-algarve – é um WebGIS regional que contou com o empenhamento de diversas entidades, entre as 

quais o Instituto Geográfico Português, a Universidade do Algarve, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), os 16 municípios algarvios, a Região de 

Turismo e a Diocese do Algarve, tendo sido desenvolvido no âmbito do projecto Algarve Digital. O Geo-

algarve é uma aplicação de mapas interactivos na Web, que permite através dos ortofotomapas e/ou 

cartografia vectorial da região Algarve aceder às seguintes funcionalidades por município: i) pesquisa e 

localização de sítios e lugares; ii) pesquisa e localização de arruamentos; iii) pesquisa e localização de 

pontos de interesse, por temas, subtemas ou moradas; iv) medição de distâncias e áreas; v) produção de 

mapas em formato PDF; e vi) criação de hiperligações para o mapa (Lehodey et al., 2006: 7-8). Este 

WebGIS possibilita também as seguintes operações: zooms, mover, desenhar polígonos, e obter 

coordenadas geográficas e planares (clicando no mapa ou introduzindo os respectivos valores na 

aplicação). Permite ainda consultar informação (texto e mapas – ortofotomapas de 2005 ou de 2007) 

sobre a Via Algarviana (que atravessa longitudinalmente a região pelo interior até ao litoral do 

barlavento), o Património Cultural (monumentos, igrejas, sítios arqueológicos e museus), a Ecovia 

(ciclovia que atravessa o Algarve também longitudinalmente, mas por enquanto pelo litoral) e Outros 

Percursos (pedestres, BTT, equestres e mistos), bem como a produção de mapas estatísticos, a consulta 

interactiva de informação digital georreferenciada dos Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(alguns municípios ainda não estão disponíveis) e ao Algarve acolhe, que disponibiliza, igualmente de 

forma interactiva, informação digital georreferenciada de apoio aos investidores na localização das 

actividades empresariais, pela caracterização das áreas e/ou lotes, identificação de valências, 

disponibilidades, acessibilidades e contactos. A integração dos mapas interactivos nos websites das 

diversas Câmaras Municipais (patente na pesquisa dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e 

no Algarve acolhe) revela-se uma mais-valia do projecto (Figura 87: Algarve Digital, 2010).   

 

 

Figura 87 – Imagem de ecrã do WebGIS Geo-algarve 

Fonte: Algarve Digital (2010). 
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Estradas de Portugal – Também o portal da empresa Estradas de Portugal disponibiliza um serviço Web 

de planeamento de itinerários (Figura 88). Contempla, para além da distância e tempo estimado, as 

opções caminho mais rápido e caminho mais curto. É possível adicionar paragens ao itinerário e, com o 

botão direito do rato sobre o mapa, forçar a passagem por determinado local, para além da selecção dos 

locais de início e fim do percurso. A visualização do itinerário, nas modalidades de mapa (apenas as vias), 

satélite ou híbrido (satélite com labels) pode considerar a informação das condicionantes (acidentes, obras 

nas estradas, etc.) e das diversas câmaras fotográficas e de vídeo que se encontram dispersas pelas vias. 

Criando uma conta no site é possível receber por e-mail (por sms futuramente) avisos de problemas no 

itinerário planeado pelo sistema ou numa estrada à escolha do utilizador e alertas diários de uma câmara e 

de determinada hora seleccionadas. Este site permite o envio do itinerário por e-mail, mas não contempla 

a obtenção dos custos da viagem como acontece no Via Michelin (Estradas de Portugal, 2010).   

 

 

 
 

Figura 88 – Imagem de ecrã da visualização de itinerário e trânsito no site estradas.pt 
Fonte: Estradas de Portugal (2010). 

 

Itinerarium.net – é um portal que permite pesquisar percursos utilizando transportes públicos na região 

do Porto, numa parceria entre a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), a Metro do Porto 

e a CP. É necessário indicar o local de partida e o local de destino, directamente no mapa ou por selecção 

da paragem/estação, rua ou local de interesse. Na pesquisa, também realizável em inglês, é possível 

incluir as opções STCP, Metro e CP, os minutos que o utilizador está disposto a andar a pé para aceder às 

paragens e a data de realização da viagem. O resultado da pesquisa inclui a visualização do percurso no 

mapa e um Plano da Viagem que contempla o tempo de duração e de espera, os custos e os transbordos. 

Este serviço permite ao utilizador do portal conhecer as linhas disponíveis em função do local, bastando 

para o efeito posicionar um marcador no próprio mapa ou pesquisar por texto, cuja resposta é indicada no 

mapa (Figura 89; STCP, 2010). 
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Figura 89 – Imagem de ecrã de um itinerário na cidade do Porto (Itinerarium.net) 
Fonte: STCP (2010). 

 
 

Mapas Sapo – este serviço disponibilizado no portal da empresa Sapo também possibilita o planeamento 

de itinerários, segundo as opções automóvel (mais curto e mais rápido), pedestre (mais curto) ou 

transportes públicos (menos transbordo, mais rápido e menos pedonal). Faculta o tempo estimado e a 

distância do itinerário, mas não permite calcular o custo da viagem, tal como no Via Michelin. A 

alteração do itinerário directamente no mapa por arrastamento do itinerário é possível, como acontece no 

Google Maps ou Estradas.pt. Torna-se particularmente vantajoso porque disponibiliza a seguinte 

informação georreferenciada, em diferentes níveis de zoom: fotos 360º, visitas virtuais, farmácias de 

serviço, notícias, meteorologia, trânsito, cultura (bibliotecas, casinos, castelos, catedrais, cinemas, feiras, 

festas, conventos, mosteiros, eventos, museus, etc.), alojamento, restauração, diversificadas instalações e 

equipamentos (ensino, desporto, saúde, segurança, …), turismo e viagens (agências de viagem, postos de 

turismo, miradouros, monumentos, jardins, parques de diversão, praias, barragens, etc.), transportes (rent-

a-car, estações de metro, táxis, aeroportos, aeródromos e heliportos, estações de caminho-de-ferro, 

parques de estacionamento, etc.) e utilidades (bancos, bombas de gasolina, câmaras municipais e juntas 

de freguesia, correios, finanças, multibancos, cartórios, …). Com o botão direito do rato posicionado no 

mapa é possível copiar as coordenadas geográficas de determinado ponto, adicionar marcadores e inserir 

locais de origem e de destino de itinerários. A visualização do território contempla, para além das opções 

habituais neste tipo de serviço (mapa, híbrido e terreno), as áreas administrativas de Portugal (Freguesias, 

Municípios, Distritos e NUTS). O Sapo Mapas API permite integrar os mapas da Sapo noutros sites 

através de Javascript (Sapo, 2010). 

 

Transporlis – é um sistema de informação multimodal relativo à AML, semelhante ao anterior, da 

responsabilidade de uma parceria formada por diversas instituições, designadamente de transportes e 

Câmaras Municipais. Para além da indicação dos locais de partida e de chegada, quer por digitação, quer 

por selecção directa no mapa, é possível escolher o meio de transporte (autocarros, comboios, metro e 

barcos) e o percurso mais rápido, menos pedonal ou menos transbordos, definindo o dia e a hora da 

viagem. O resultado é obtido por visualização do itinerário no mapa, com indicação da duração, do preço 

e da distância da viagem, e de um roteiro esquemático das respectivas etapas, referindo o tempo de espera 

nas paragens e orientações (também visíveis no mapa) para a mudança de transporte. Este site 
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disponibiliza, igualmente, informações sobre horários e tarifários dos diversos meios de transporte. A 

pesquisa de paragens por lugar/rua ou directamente no mapa também é possível (Figura 90; Transporlis, 

2010).    

 
                                 

Figura 90 – Imagem de ecrã de um itinerário na AML (Transporlis) 
Fonte: Transporlis (2010). 

 
Travel Planner – é um WebGIS alojado no portal visitlisboa.com que disponibiliza informação turística 

georreferenciada. Permite que o utilizador escolha o tipo de ponto de interesse (agências de viagem, 

restaurantes, alojamentos, património, postos de turismo, organismos oficiais e outros fornecedores de 

serviços), cujo resultado da pesquisa é automaticamente assinalado no mapa. Para além da informação 

georreferenciada no mapa, o site informa o utilizador de outros locais de interesse em zonamentos de 500 

m, 1, 2, 5 e 10 km. São disponibilizados os seguintes itinerários culturais mapeados: Lisboa Romana; Da 

Cerca Velha à Cerca Nova; Dos Descobrimentos ao Terramoto; Lisboa pós-Terramoto; e Lisboa 

Contemporânea. Para cada um destes são facultadas as seguintes opções: Pontos de interesse (assinalados 

no mapa); Fotos e vídeos; e Mais informações (textuais). Para além destes itinerários, o Travel Planner 

disponibiliza também os seguintes: Azulejo Holandês, Azulejo de Rua; Eléctricos e Elevadores; Lisboa 

ao modo de Flanders nos sécs. XV-XVI; Jardins e Património Botânico; Roma em Lisboa no séc. XVIII; 

e Os Filipes em Lisboa. Porém, qualquer dos itinerários é apenas representado no mapa por entidades 

pontuais e não lineares. Permite, contudo, criar um plano de viagem em ficheiro Portable Document 

Format (PDF) com alguma informação útil de cada um dos pontos de interesse seleccionados (Turismo 

de Lisboa, 2010c). Recentemente, este serviço passou a ser disponibilizado igualmente em Coimbra no 

portal da Turismo de Coimbra.   

 

IGeoE-SIG – é o WebGIS do Instituto Geográfico do Exército que disponibiliza visualmente e de forma 

gratuita a informação geográfica por si produzida, nomeadamente a relativa a limites administrativos, 

ortofotomapas, imagens de satélite, modelos digitais do terreno, entre outra, em diversas escalas, para 

Portugal Continental, Açores e Madeira, no formato matricial e/ou vectorial. As funcionalidades de zoom, 

medição de distâncias, pesquisa (p. ex. da toponímica da Carta Militar 1: 25000) e marcação de pontos 

por coordenadas são possíveis. No seguimento deste projecto, foi lançado o Sistema de Estações de 
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Referência GPS Virtuais (SERVIR) que possibilitará futuramente aos portadores de receptores GPS a 

obtenção do seu posicionamento (coordenadas) em tempo real, com margens de erro inferiores a 5 

centímetros (Instituto Geográfico do Exército, 2010; AMA, 2010).  

 

IGP m@pas online – é o WebGIS do Instituto Geográfico Português que disponibiliza visualmente e de 

forma gratuita a informação geográfica produzida por este organismo, designadamente a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal, a Carta de Risco de Incêndio Florestal, séries cartográficas (Carta de 

Portugal 1:500 000, Carta de Portugal 1:200 000, Carta de Portugal 1:100 000, Carta de Portugal 1:50 

000), Ortofotomapas (pixel de 50 cm) e os Planos de voo da Fototeca. A pesquisa gratuita de prédios do 

Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica encontra-se em desenvolvimento, mas já é disponibilizada 

para alguns municípios (Instituto Geográfico Português, 2010; AMA, 2010).    

 

 

 Seguidamente arrolam-se alguns municípios que também possuem WebGIS. O 

desenvolvimento destes é muito desigual; a comparação de ortofotomapas de diferentes 

anos nem sempre é contemplada, a disponibilização dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território ainda não é uma prática generalizada e a informação 

turística na maioria dos casos está pouco desenvolvida. São poucos os projectos que 

permitem a vectorização de percursos e quando esta acção está contemplada, na grande 

maioria, não é possível exportar os respectivos dados (por exemplo nos formatos KML 

ou GPX), quanto muito apenas existe a possibilidade de imprimir o mapa com os 

vectores assinalados.     

 

WebGIS Municipais – os exemplos identificados são os seguintes: Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa, 

2010), Porto (Câmara Municipal do Porto, 2010), Amadora (Câmara Muncipal da Amadora, 2011), Évora 

(Câmara Municipal de Évora, 2010a), Castelo Branco (Câmara Municipal de Castelo Branco, 2010), 

Aveiro (Câmara Municipal de Aveiro, 2010), Maia (Câmara Municipal da Maia, 2010), Matosinhos 

(Câmara Municipal de Matosinhos, 2011), Vila do Conde (Câmara Municipal de Vila do Conde, 2010), 

Vila Nova de Gaia (Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 2010), Santo Tirso (Câmara Municipal de 

Santo Tirso, 2010), Montalegre (Câmara Municipal de Montalegre, 2010), Vale do Minho, ou seja os 

Municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova da Cerveira (Vale do Minho 

Digital, 2010), Oeste Digital (Comunidade Intermunicipal do Oeste, 2010), Ourém (Câmara Municipal de 

Ourém, 2010), Loures (Câmara Municipal de Loures, 2010), Odivelas (Câmara Municipal de Odivelas, 

2010), Barreiro (Câmara Municipal do Barreiro, 2010), Ponta Delgada (Câmara Municipal de Ponta 

Delgada, 2010), Seixal (Câmara Municipal do Seixal, 2010), Freixo de Espada à Cinta (Câmara 

Municipal de Freixo de Espada à Cinta), Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo, 2010), Águeda (Câmara Municipal de Águeda, 2011), Almada (Câmara 

Municipal de Almada, 2011) e Mirandela (Câmara Municipal de Mirandela, 2011).  
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Barcelos nos seus dedos – Este projecto, em desenvolvimento por técnicos da Câmara Municipal de 

Barcelos, consiste na disponibilização de informação turística e outra relativa ao município na Internet. O 

projecto contempla a visualização dos recursos patrimoniais, da oferta hoteleira e da restauração, dados 

dos censos, percursos e corredores turísticos e ambientais, limites administrativos, edifícios a 3D (sem 

foto realismo), entre outra informação, no Google Earth e no Google Maps (Figura 91). Partindo da 

sistematização, georreferenciação e compatibilização da informação, o objectivo deste projecto é tornar 

esta utilizável pela sociedade civil. Assim, os dados foram convertidos em KML para serem utilizados no 

Google Earth/Google Maps. A descarga de informação para utilização posterior em receptores GPS está 

igualmente contemplada. No futuro está previsto que este projecto evolua para um GTEM suportado por 

PDA ou Smartphone. Neste GTEM a informação, em áudio, vídeo, texto e imagem, deverá ser activada, 

em português, francês, inglês e castelhano, quando o utilizador entrar num zonamento de 5 metros de 

distância ao local de interesse. A aquisição deste serviço poderá ser feita através da Internet (para o 

dispositivo do utilizador) ou nos postos de recepção e nos quiosques (em dispositivos fornecidos pela 

entidade gestora do projecto) (Pereira e Pereira, 2009).  

 

 

 
Figura 91 – Imagem de ecrã do Google Earth relativo ao projecto Barcelos 3D 

Fonte: Câmara Municipal de Barcelos (2010). 

 

Parque de Natureza de Noudar – localiza-se a cerca de 8 km da vila de Barrancos, na Herdade da 

Coitadinha. Trata-se de um espaço com importantes comunidades florísticas e faunísticas, aliadas a uma 

paisagem de beleza peculiar onde o Ecoturismo é o desígnio da EDIA, como entidade promotora. A visita 

ao Parque é proporcionada por um GTEM com ligação à Internet, no qual a informação turística surge 

automaticamente no ecrã em função da localização do visitante no espaço (Figura 92). Assim, ao 

caminhar pelos trilhos identificados no terreno, é permitido aos visitantes explorar e desvendar de modo 

autónomo os imensos locais de interesse propostos. Este GTEM é disponibilizado sob caução e pelo 

preço de 7,5 €, mas é gratuito para quem estiver hospedado num dos alojamentos possíveis (EDIA, 2010). 
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Figura 92 – Imagem de ecrã do Guia Digital do Parque de Natureza de Noudar 
Fonte: EDIA (2010), (adaptação). 

          

Áudio-Guia de Monsanto – é um GTEM comercializado pela empresa Edevents na Aldeia Histórica de 

Monsanto (futuramente em Idanha-a-Velha). A concepção do software coube à empresa YDreams, os 

dispositivos são da marca Orfheo NEO e os conteúdos são responsabilidade da Edevents em colaboração 

com um historiador local (Dr. António Silveira Catana) (Figura 93). Estes GTEM possuem auscultadores, 

disponibilizam a informação em português, castelhano e inglês e podem ser levantados no Posto de 

Turismo local, mediante o preenchimento de um termo de responsabilidade (Anexo 64). O aluguer do 

dispositivo, com um custo de 7,50€ por visita, sem limite de tempo, ainda não é cobrado aos visitantes ao 

abrigo de uma parceria com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, que suporta uma parte dos custos por 

visitante. Com duas versões (adulto e infantil) e uma duração de visita de aproximadamente duas horas, 

estes GTEM permitem ouvir ou ler as descrições dos locais de interesse (a informação é accionada 

automaticamente perante a aproximação dos dispositivos de cada um dos 24 locais de interesse 

georreferenciados), visualizar as respectivas fotografias (vídeos serão possíveis no futuro) e à medida que 

os utilizadores vão caminhando podem observar num mapa simplificado a sua posição. Esta orientação é 

facultada pelo sistema GPS, mas revela algumas limitações. Para além da posição do cursor no mapa, que 

indica a localização do utilizador do GTEM, ser aproximada à rua, a actualização do sinal GPS é 

demorada relativamente à progressão do visitante. Também a orientação do mapa a Norte quando o 

utilizador se encontra a subir para o Castelo (no sentido Sul) gera alguma confusão e dificuldade de 

orientação. As orientações de deslocação implicam que os utilizadores saibam ler mapas, uma vez que 

não são avisados, sonoramente ou textualmente, sobre qual o caminho a seguir. Este projecto permite a 

leitura e audição da descrição dos locais de interesse, bem como a visualização das respectivas fotografias 

sem necessidade de realizar o percurso. 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Figura 93 – Imagens de ecrã do GTEM de Monsanto/imagens do trabalho de campo 

Fonte: Edeventos (2010) e produção própria (15/8/2010). 
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Braga Tour (Guia móvel) – trata-se de um projecto da Câmara Municipal de Braga, desenvolvido pela 

empresa Imediata, SA, no âmbito do Programa Operacional para a Sociedade da Informação (POSI) com 

o objectivo de disponibilizar informação turística, incluindo a oferta de alojamento, a agenda cultural, 

entre outros serviços (p. ex. PSP, Hospital), através de um GTEM (Figura 94). No trabalho de campo 

realizado em 13 de Agosto de 2010 foi possível aclarar que o serviço, iniciado em 2009, contempla a 

disponibilização gratuita (por enquanto), do dispositivo com o software já incorporado, mas sob caução 

monetária (50 € se o pagamento for realizado através do serviço multibanco disponibilizado no local, cujo 

movimento bancário será anulado aquando da entrega em bom estado do dispositivo, ou 100€ em 

numerário que serão devolvidos igualmente na entrega do aparelho) e documental (fotocópia do Bilhete 

de Identidade e preenchimento de uma ficha - Anexo 65), ao longo de um dia. A possibilidade de realizar 

download do software para dispositivos móveis, tipo telemóvel ou PDA, do turista/visitante também está 

contemplada. O GTEM de Braga, cujos dispositivos são da marca Orfheo NEO, é disponibilizado nos 

postos de turismo e museus locais. Actualmente, são facultados os seguintes roteiros temáticos: barroco; 

medieval; romano; pedestre; Braga regenerada e Braga fora de portas, todos em português, inglês e 

castelhano. A aplicação utiliza a rede wireless, instalada no centro histórico, e o sinal GPS de modo a 

reconhecer a localização dos utilizadores no mapa à medida que estes se deslocam nos percursos 

propostos. Todavia, verifica-se uma discrepância entre a real localização do utilizador e a sua posição 

assinalada no mapa, que é tanto maior quanto maior for a velocidade de progressão no percurso. As 

orientações de deslocação implicam que os utilizadores saibam ler mapas, uma vez que não são avisados, 

sonoramente ou textualmente, sobre qual o caminho a seguir. Quando os turistas/visitantes se aproximam 

dos locais de interesse o dispositivo avisa sonoramente o nome dos mesmos, mas a restante informação 

(conteúdos) terá que ser lida (texto) ou visualizada (imagens e vídeos). O sistema apresenta como mais-

valia o registo do local de interesse visitado de modo a não repetir a informação mesmo que o utilizador 

volte a passar perto dele. A limitação do número de caracteres para cada local de interesse imposta pelo 

software condiciona a qualidade da informação turística a disponibilizar. No final do percurso realizado, o 

GTEM permite que os utilizadores façam um teste sobre as aprendizagens desenvolvidas. 

Lamentavelmente, os percursos realizados não são gravados, perdendo assim a entidade gestora 

informação útil sobre as visitas. Este GTEM permite aceder à informação dos locais de interesse sem 

haver necessidade de deslocação pelos percursos propostos.   

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 – Imagem de ecrã do GTEM de Braga/imagens do trabalho de campo 
Fonte: Imediata (2010) e produção própria. 
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Guimarães – visita virtual e visita áudio guiada – este projecto faculta informação turística, sobretudo do 

Centro Histórico de Guimarães, através das seguintes formas: i) disponibilização gratuita de uma 

aplicação para computadores e para dispositivos móveis dos turistas/visitantes a partir do site do Turismo 

de Guimarães; ii) aluguer de aparelhos MP3 para visitas áudio-guiadas. O custo deste serviço, de acordo 

com a informação prestada no Turismo, em 4.11.2008 e reconfirmada por e-mail pelo Coordenador do 

Turismo local, Dr. Vítor Marques, em 23.08.2010, é de 5€ por 24 horas e os utilizadores têm de deixar 

uma caução de 50€ (em numerário ou através do serviço multibanco disponibilizado no local) que será 

devolvida aquando da entrega do leitor. Os áudio-guia divulgam a informação em português, castelhano, 

francês e inglês, e podem ser alugados no Posto de Turismo da Praça de Santiago. Na aplicação para 

dispositivos móveis as orientações para a deslocação são realizadas recorrendo a um mapa interactivo. O 

utilizador necessita de saber ler o mapa na progressão. Ao seleccionar um número do património a visitar 

é possível ouvir a sua descrição. No áudio-guia são dadas indicações áudio, mas os utilizadores têm que 

se orientar auxiliando-se num mapa em papel que é disponibilizado na entrega dos leitores MP3 (Figura 

95).  

 

Figura 95 – Imagens de ecrã do GTEM de Guimarães e do áudio-guia 
Fonte: Guimarães Turismo (2010). 

 

InSITU – trata-se de um projecto iniciado em 2006, que engloba os municípios de Abrantes, Constância 

e Sardoal e resultou, numa primeira fase, de uma parceria entre estes municípios, a Associação para o 

Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior (TAGUS) e a Portugal Telecom. O financiamento foi 

obtido através do Programa de Iniciativa Comunitária LEADER e da Portugal Telecom. O objectivo do 

InSITU é preservar, valorizar e promover os respectivos patrimónios concelhios, transformando os 

centros históricos em museus ao ar livre. Para tal, foram criados circuitos turísticos específicos integrados 

num sistema de informação alicerçado nas novas tecnologias. Na concepção do projecto foram 

contemplados os seguintes equipamentos: um portal Web com informação estruturada de cada município; 

diversos painéis e quiosques interactivos distribuídos em locais de interesse, que revelam as agendas 

concelhias ou disponibilizam informação turística quando solicitada; dispositivos multimédia pessoais e 
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interactivos – os Insitu Tour – que são GTEM apoiados em mapas, vídeos, imagens e sons, referenciados 

geograficamente por GPS, utilizando o português e o inglês (espanhol e francês no futuro); antenas 

Bluetooth colocadas nos painéis interactivos e nos quiosques, permitindo que os visitantes com telemóvel 

ou PDA recebam informação turística se assim o desejarem. Em conformidade com a saída de campo 

realizada em 16 de Agosto de 2010, que contou com a colaboração do Dr. Pedro Saraiva, responsável 

pelo projecto, foi possível apurar que apenas os quiosques estão a funcionar. Os Insitu Tour teriam um 

preço de utilização de 5€ e a caução seria realizada pela identificação do turista/visitante, através do 

Bilhete de Identidade. Todos os equipamentos foram instalados e testados durante um período, mas face 

aos problemas técnicos surgidos, nomeadamente o impedimento de utilização das antenas Bluetooth pelas 

políticas de privacidade, a pouca autonomia das baterias dos GTEM, a repetição da informação quando os 

utilizadores passavam perto de locais de interesse já visitados, a demora de 20 a 30 minutos na aquisição 

do sinal de GPS e os erros associados à dificuldade em identificar correctamente as ruas dos centros 

históricos, face à proximidade entre estas e às condicionantes inerentes ao sistema GPS, implicou a sua 

suspensão para ser reavaliado. Espera-se que o projecto avance numa segunda fase, que contará ainda 

com a colaboração da empresa Data Identity e da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA-

IPT). Nestes GTEM, com o apoio do GPS, a orientação ao longo dos circuitos é feita por indicação do 

posicionamento no mapa, o que implica que os utilizadores tenham competências da sua leitura. (Figura 

96).  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 96 – Equipamentos electrónicos interactivos do projecto InSITU 

Fonte: Insitu (2010). 

 

 

Sightseeing (Guia Turístico – Carris) – Este sistema de GTEM, implementado nos autocarros 

sightseeing em Lisboa, Porto e Funchal, funciona através de um receptor de GPS existente nos veículos 

que identifica as suas posições em cada momento (Figura 97). Esta informação é integrada num autómato 

programável que a processa. Quando o veículo é detectado pelo autómato, através das coordenadas 

geográficas, a entrar num zonamento pré-estabelecido de determinado monumento (ou seja, o autómato 

detecta uma diferença entre as coordenadas do veículo e as do ponto correspondente ao monumento 

inferior ao zonamento pré-estabelecido), o software envia um comando ao leitor de vídeo e áudio 

instalado no autocarro, de modo a que este comece a divulgar a informação turística previamente gravada. 

Na saída do zonamento começam a ser divulgados ficheiros áudio com música ambiente até ao próximo 

local de interesse. Cada turista acede individualmente, numa das várias línguas disponíveis, àquela 

informação através de headfones (Serras, 2010).  
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Figura 97 – Viatura do guia turístico sightseeing da Carris 

Fonte: Carristur (2010). 
 

YouGo – é um GTEM, desenvolvido pela empresa M-Insight, que disponibiliza informação aos visitantes 

e turistas em telemóveis (Figura 98). Esta forma inovadora de promoção turística contempla os seguintes 

quatro tipos de serviços (Sobral, 2009): teaser (é um produto de promoção do destino a montante da 

experiência turística, a distribuir directamente pelos profissionais do sector turístico); acolhimento 

(produto com informação do local de acolhimento e da respectiva região, distribuído aos turistas no 

momento da chegada aos aeroportos, terminais de cruzeiros e hotéis. São vários os estabelecimentos 

hoteleiros aderentes a este produto, mas na experimentação deste serviço disponibilizado pelo Convento 

do Espinheiro Hotel Spa, localizado em Évora, foi possível verificar que promove o hotel no período pré-

venda, no check-in e na fase pós-venda. Trata-se de um produto personalizado para cada hotel, permitindo 

o acesso a diversificada informação, nomeadamente sobre os quartos, a gastronomia, eventos, entre outros 

serviços prestados. Permite, igualmente aceder gratuitamente ao guia turístico de Évora no telemóvel, 

optimizando a experiência do cliente); guia turístico (é uma aplicação que disponibiliza informação 

turística no telemóvel. O “Guia Turístico de Sintra no Telemóvel” foi o primeiro projecto a ser 

implementado, em Abril de 2009, seguindo-se Évora, em Setembro de 2009, Lisboa, Estoril, Sintra, 

Oeiras e Mafra, em Outubro de 2009, já sob a marca YouGo e Leiria-Fátima, em Maio de 2010); e 

premium (é uma aplicação detalhada sobre determinadas atracções, como por exemplo a visita guiada a 

um monumento; desde Maio de 2010 a M-Insight disponibiliza o “Fátima Caminho de Fé”). A subscrição 

do GTEM YouGo pode ser realizada a partir do telemóvel, através de sms ou do endereço electrónico 

http://m.yougoplanet.com. O serviço fica disponível no telemóvel do utilizador durante três semanas por 

2 € ou ao longo de um ano por 4 €. A estes custos devem ser acrescentados os correspondentes ao serviço 

de mensagens das operadoras de telecomunicações (M-Insight, 2010). O YouGo disponibiliza informação 

turística de Lisboa para as seguintes sete áreas: Bairro Alto, Alfama, Baixa-Chiado, Belém, Alcântara & 

Docas, Parque das Nações e Nova Lisboa. Em cada uma destas, tal como nos Guias comercializados pela 

empresa noutras localidades, são facultadas as opções seguintes: Canais (transportes, o que fazer, onde 

comer, onde ficar, monumentos, compras e serviços); Cultura e espectáculos e Guias (por exemplo, 

informação referente a outros guias subscritos). Permanentemente, é visível a previsão actualizada do 

estado do tempo, por simbologia e indicação da temperatura máxima e mínima para o local em visita (M-

Insight, 2010). Presentemente, a empresa desenvolve soluções móveis, para diversas actividades 

económicas, nos sistemas iPhone/iPad, Android, Blackberry e Java. Tendo em consideração o incremento 

da utilização de smartphones e beneficiando das parcerias estabelecidas, as aplicações para estes 

dispositivos móveis desenvolvidas pela M-Insight são actualmente disponibilizadas gratuitamente online. 
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Figura 98 – Layouts promocionais do yougo 
Fontes: M-Insight (2010) e Câmara Municipal de Évora (2010b). 

 

GoCar Tours – são veículos movidos a gasolina e equipados com GPS que permitem a realização de 

visitas turísticas em São Francisco, São Diego, Miami (EUA), Barcelona (Espanha) e, desde 2008, em 

Lisboa (Figura 99). Os utilizadores podem assumir a condução, sendo a viagem realizada de modo 

autónomo - com informações turísticas dos locais que vão percorrendo (em Lisboa existem actualmente 

quatro rotas que podem ser conjugadas em função da deslocação do veículo: Downtown East, Downtown 

West, Belém e Expo) fornecidas em suporte áudio (em português, alemão, espanhol, inglês e francês) - ou 

com acompanhamento de um guia (elemento do staff), que será simultaneamente o condutor. A 

informação turística difundida não constitui um guia oficial, mas revela aspectos essenciais da cidade de 

Lisboa de uma forma divertida. Devido à excelente mobilidade, estes veículos podem transportar os 

visitantes/turistas para locais onde o acesso a autocarros está dificultado. O preço por hora ronda os 25 € e 

por dia os 100 €, sendo necessário efectuar uma caução de 100 €. O projecto GoCar contempla 

informação turística diferenciada em função do ângulo de abordagem ao local de interesse e do número 

de passagens pelo mesmo (a quantidade de informação difundida depende da velocidade de deslocação, 

nos casos em que não é possível parar o veículo), mas os alertas e as orientações de navegação só 

ocorrem em locais considerados fundamentais (existe a possibilidade dos utilizadores cometerem 

infracções de trânsito, uma vez que a aplicação informática não funciona como um verdadeiro dispositivo 

GPS de navegação. Porém, em caso de necessidade, os utilizadores podem sempre deslocar-se para a sede 

da empresa, através de um aparelho GPS programado “navigated to home”). Lamentavelmente, este 

projecto ainda não contempla veículos com motores amigos do ambiente (p. ex. eléctricos a partir de 

energia solar), como seria desejável. Esta situação deve-se ao facto da autonomia dos veículos eléctricos 

ser de cerca de 80 km, não compatível com uma utilização intensiva ao longo de um dia, no qual se 

ultrapassa largamente aquela distância. No entanto, segundo um dos sócios da empresa responsável pelo 

projecto em Lisboa (MVMS, Lda), têm sido realizados investimentos em fundos de compensação das 

emissões geradas com o negócio e os novos GoCar em desenvolvimento serão eléctricos e adaptados a 

pessoas com mobilidade reduzida (contemplarão também marcha à ré).       

 

 

Red Tour – este projecto está disponível em Lisboa, onde faculta 4 percursos e três modos de transporte 

eléctricos (buggies, segways e bicicletas), (Figura 100). As orientações de navegação e as informações 

turísticas, incluindo algumas dicas locais sobre restaurantes, são facultadas por um Áudio-Guia com GPS 

integrado à medida que os veículos avançam nos percursos (semelhante ao GoCar). Os utilizadores 

podem realizar os percursos de forma autónoma ao seu ritmo ou solicitar um condutor ou guia. Este 

serviço está actualmente disponível em Português e Inglês, mas a empresa que o comercializa prevê para 
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breve outros idiomas, designadamente Espanhol, Francês, Italiano e Alemão. Aproveitando as 

potencialidades deste negócio, a empresa está disponível para estabelecer parcerias que viabilizem a 

integração de informação publicitária no Áudio-Guia. Este serviço permite que os serviços prestados por 

outras empresas sejam divulgados quando os veículos delas se aproximam (Red Tour, 2010b).  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 99 – Itinerários GoCar em Lisboa 

Fonte: GoCar (2010). 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 100 – Buggies Red Tours junto à Sé Catedral de Lisboa 

Fonte: Red Tour (2010b). 
                                                   
Caminhos de Évora – é um projecto WebGIS desenvolvido pela Associação de Municípios do Distrito 

de Évora (AMDE), entre outras entidades, e que tem por finalidade permitir não só a acessibilidade à 

informação cartográfica do território distrital, incluindo a toponímia de ruas e lugares, a classificação de 

edificado, a visualização de imagem aérea, com recurso a ortofotomapas, mas também a pesquisa de 

recursos, equipamentos e serviços nele disponíveis. Tirando partido da informação georreferenciada de 

todos os municípios do distrito, oferece um importante conjunto de pontos e percursos de interesse por 

município, cuja pesquisa permite visualizar no mapa a respectiva localização e a informação sobre os seus 

detalhes, possibilitando igualmente fazer download destes dados para tecnologias móveis, 
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designadamente GPS ou PDA. Salvaguardando a interactividade deste WebGIS com os utilizadores, é 

possível que estes façam upload dos seus pontos e percursos. Para isso é necessário seleccionar um tipo 

de ficheiro (SHP, GPX ou NMEA), um sistema de coordenadas (WGS84, IGP Hayford Gauss, Datum 73 

ou Datum Lisboa) e o tipo de dados (waypoints, routes ou tracks). A publicação da informação no Google 

Earth e, mais recentemente, no Bing Maps da Microsoft é já uma realidade. A Figura 101 revela a 

visualização do percurso “Évora Património Mundial”, incluindo a pesquisa de proximidade sobre os 

Hospitais (inquirição) que se encontram a uma distância de 2 km do Templo Romano (zonamento) 

(AMDE, 2010). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 101 – Caminhos de Évora: layout do percurso “Évora Património Mundial” 
Fonte: AMDE (2010). 

 

MobileTrails – é um GTEM desenvolvido pela empresa SIQuant e implementado, em 2008, no Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), através de financiamento do POR Norte, que está integrado num 

projecto que visa, por um lado, reforçar o papel das portas do Parque e, por outro, a promoção de 

percursos pedestres orientados para a educação ambiental, contribuindo para o conhecimento e 

valorização dos valores culturais em presença. Para além dos GTEM, direccionados para os visitantes 

com interesses específicos, o projecto contempla também exposições e quiosques informativos (para os 

visitantes das portas), bem como um site acessível a qualquer utilizador da Internet. O MobileTrails é um 

PDA com uma aplicação com receptor GPS, que disponibiliza ficheiros de imagem, mapa, texto e áudio 

relativos aos pontos de interesse (naturais, culturais e paisagísticos), georreferenciados no PNPG e às 

espécies naturais existentes, entre outra informação, em português (em inglês é necessário a entidade 

gestora modificar as definições dos aparelhos) (Figura 102). A caracterização do serviço MobileTrails 

resulta da visita realizada ao PNPG, em 12 e 13 de Agosto de 2010, da entrevista efectuada à Dr.ª Carla 

Rodrigues (técnica da ADERE – Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês), da informação disponibilizada pelos autores citados e dos contactos efectuados com o 
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rsponsável da SIQuant, Professor Alberto Silva. Este serviço, cujos conteúdos foram produzidos pela 

ADERE, aquando do nosso trabalho de campo apenas estava disponível para os clientes das empresas de 

animação turística da Região, de forma gratuita. Actualmente está acessível a qualquer visitante que 

pretenda conhecer o PNPG prescindindo do acompanhamento de guias credenciados, bastando 

descarregar a informação a partir do Portal de Percursos e Interpretação, conforme se explicará na secção 

5.4. A visita deverá iniciar-se numa das portas do Parque, onde se visualizará o território do Parque num 

dos quiosques multimédia existentes. Depois da selecção do trilho a visitar os funcionários do Parque 

explicarão ao visitante o funcionamento do GTEM. O dispositivo é da marca TDS NOMAD e possui uma 

autonomia entre 12 a 15 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 102 – Imagens de ecrã do GTEM Mobile Trails/imagem do trabalho de campo 

Fonte: Produção própria. 

 

Conforme o utilizador progride no trilho não sinalizado, vai visualizando no dispositivo o mapa com a sua 

localização e a informação dos locais de interesse, bem como guias sobre a fauna e flora. A orientação 

sonora da progressão no trilho não está contemplada, obrigando a que os utilizadores tenham algumas 

competências de leitura de mapas. No entanto, é possível activar ou desactivar a recepção de alertas de 

proximidade dos locais de interesse em função da entrada num determinando zonamento que também 

pode ser configurado pelo visitante (definição da distância ao ponto de interesse para desencadear o alerta 

de proximidade). Também o afastamento do trilho é acompanhado por um sinal de alerta, evitando que o 

utilizador se transvie do percurso. Esta funcionalidade é muito útil, considerando que os trilhos planeados 

para este GTEM não fazem parte da rede de percursos sinalizados. Na navegação é possível seleccionar a 

folha da Carta Militar ou outro mapa com os locais de interesse. Lamentavelmente, o MobileTrails não 

permite ligação à porta do Parque, o que seria útil no caso de uma emergência.  

O MobileTrails faculta os seguintes dez percursos não sinalizados: Percurso da Paradela; Percurso da 

Serra Amarela; Percurso de Outeiro; Percurso do Vale da Teixeira; Percurso dos Bicos; Percurso dos 

Prados da Messe; Percurso dos Romeiros; Percurso Lamas-Peneda; Percurso Pé de Cabril; e Planalto 

Castro Laboreiro.  

Durante o percurso os utilizadores deste GTEM podem aceder à seguinte informação estatística: tempo 

consumido; distância percorrida, a percorrer e total; velocidade média e coordenadas geográficas do local 
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em que se encontra. Após concluído o percurso pedestre, os visitantes/turistas podem guardar os dados 

estatísticos, incluindo o registo do percurso efectuado (em ficheiro GPX, com as respectivas coordenadas 

geográficas ou UTM), na memória do PDA, de modo a poder partilhar esta informação no Google Earth 

(formato KML) ou noutro website. A possibilidade de ligação à Internet está contemplada nos 

dispositivos, mas actualmente não está em funcionamento. A exploração dos percursos e dos respectivos 

locais de interesse sem haver necessidade de deslocação nos trilhos está assegurada. Os ficheiros com as 

coordenadas GPS poderão ser facultados para os dispositivos dos visitantes, mas sem os respectivos 

conteúdos (Teixeira, 2009; Adere-PG, 2010 e SIQuant, 2010b). A utilização do Mobile Trails em 

dispositivos do PNPG passou a ter, desde 15 de Agosto de 2011, um custo de 20€ por dia (40€ até 3 dias 

úteis) que deverá ser liquidado aquando do levantamento dos aparelhos.  

No âmbito da iniciativa eXcitingTrails, a empresa SIQuant cencebeu, para além do MobileTrails que 

entretanto expandiu à Agência Cascais Natura, no sentido de proporcionar a visitação de alguns percursos 

do Parque Natural Sintra-Cascais, a plataforma Web designada WebTrails, componente central de todo o 

sistema, que tem como desígnio a divulgação e promoção inovadora de áreas e locais de interesse 

turístico e interpretativo de Portugal. Assim, a WebTrails tem como finalidade gerir e actualizar 

autonomamente, por parte do administrador (que também tem permissões para configurar o MobileTrails 

e actualizar a respectiva base de dados), os conteúdos inerentes ao PNPG. A informação depois de gerida 

na WebTrails é exportada para o MobileTrails em formato XML, para ser acedida pelos dispositivos PDA 

na posse dos visitantes ao longo dos trilhos (Figura 103).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 103 – Imagem de ecrã dos projectos WebTrails e Mobile Trails 

Fonte: SIQuant (2010b). 

 

Outra componente da eXcitingTrails, em parceria com outras organizações, consiste na solução 3DTrails, 

através da qual a SIQuant produziu um filme promocional do sistema de realidade virtual 3D-Cascais à 

semelhança do Sistema de Realidade Virtual da Serra da Estrela, referido anteriormente (SIQuant, 2010b; 

Teixeira, 2009). Associada à solução MobileTrails, a SIQuant desenvolveu a solução MobileEvents, que 

consiste numa aplicação para aparelho móvel, desenvolvido sobre o sistema operativo Windows Phone, 

que permite a realização de eventos previamente subscritos. A aplicação auxilia o participante na 
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realização do evento descarregado, através da disponibilização de informação relativa ao mesmo, 

nomeadamente a data, o horário e a descrição da actividade. O utilizador pode interagir com o conteúdo 

do evento disponibilizado pela aplicação, onde se incluem os comentários e o registo dos resultados da 

actividade, entre outros. A solução MobileEvents providencia o acesso à Internet, através das redes Wi-Fi 

(o melhor recurso) ou GSM (com mais custos para o utilizador), e também à tecnologia GPS, permitindo 

que o utilizador conheça a sua posição geográfica durante determinado evento. No entanto, é possível 

utilizar a aplicação no modo off-line, obrigando à instalação completa da informação referente ao evento. 

A aplicação suporta apenas, ainda, percursos e peddypapers, mas espera-se que, no futuro, abranja outros 

diferentes tipos de eventos, quer actividades outdoor, quer indoor. Contudo, a solução MobileEvents 

encontra-se em desenvolvimento e avaliação, pelo que as ferramentas deverão ser ampliadas para uma 

melhor eficácia de utilização. 

 

CityHelp – é um GTEM, desenvolvido pelas empresas InfoPortugal e ParadigmaXis, que disponibiliza 

informação turística georreferenciada no sentido de auxiliar as visitas a espaços urbanos. Permite 

pesquisar e localizar ruas e pontos de interesse (informação descritiva e fotográfica), incluindo aqueles 

que se encontram mais próximos da posição do utilizador (tirando partido da presença de GPS nos 

dispositivos). O serviço é distribuído em CD-ROM, implicando o registo posterior no site e é 

comercializado por 47,5 € (colecção Portugal Continental, Porto e Lisboa) ou por 79,5 € (colecção 

Portugal Continental + 25 cidades), (CityHelp, 2010).     

 

SIG WEB Cascais – este projecto, desenvolvido pela Câmara Municipal de Cascais, tem como objectivo 

corresponder à produção crescente de informação geográfica e, simultaneamente, à maior procura desta. 

Com este projecto, alicerçado na aplicação Smallworld da General Electric, a Câmara Municipal de 

Cascais pretende o seguinte: contribuir para aumentar a transparência do trabalho desenvolvido, 

garantindo informação aos munícipes e a todos os utilizadores da Internet; colaborar na modernização 

administrativa, facultando o acesso, pela Web, à informação disponibilizada; acelerar e melhorar a 

pesquisa e análise da informação; rentabilizar os recursos; diminuir o tempo de resposta por parte do SIG; 

melhorar o apoio à administração e aos outros serviços camarários. As componentes deste projecto 

inicialmente previstas incluíam um SIG Munícipe, um SIG Móvel Profissional e um SIG Móvel 

Turístico (Câmara Municipal de Cascais, 2007). Até à data, apenas as duas primeiras situações estão 

operacionalizadas. A plataforma SIG disponível na Web (SIG Munícipe) pode ser acedida através do 

endereço electrónico http://sig.cm-cascais.pt/. Quanto ao SIG Móvel Profissional, foi necessário recolher 

informações sobre a sua implementação no Gabinete de SIG da Câmara Municipal de Cascais, o que 

aconteceu em 15 de Julho de 2010. Esta componente do projecto permite que os técnicos da Câmara 

efectuem procedimentos de consulta, edição e carregamento de dados no terreno, com recurso a um 

Tablet PC. A operacionalização do SIG Móvel Turístico continua a fazer parte dos planos da autarquia, 

assim como tornar o Web SIG bilingue. Enquanto o SIG Munícipe permite aceder à base cartográfica 

concelhia actualizada, através da pesquisa dos seus diversos temas, directamente no browser, o SIG 

Móvel Profissional possibilita a recolha e actualização de informação georreferenciada no terreno, 

usufruindo da ligação ao GPS, melhorando e eficiência, a produtividade e a qualidade do trabalho de 

campo. Por sua vez o SIG Móvel Turístico, quando for implementado, disponibilizará aos utilizadores de 
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dispositivos móveis mapas com a informação turística georreferenciada (Figura 104) (Câmara Municipal 

de Cascais, 2007).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 104 – Imagens de ecrã do futuro SIG Móvel Turístico da Câmara Municipal de 

Cascais 
Fonte: Câmara Municipal de Cascais (2007). 

 

 

Plataforma digital como forma planeamento estratégico do turismo activo – é um projecto em 

desenvolvimento pelo Centro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra em parceria com a spin-off Pensarterritório, que tem por objectivo, através de um WebGIS, 

promover uma utilização fácil e eficiente da totalidade da informação geográfica associada directa ou 

indirectamente ao Desporto Aventura, neste caso para o território concelhio da Lousã. Esta plataforma 

digital permite a consulta, visualização e disponibilização da informação na Web, recorrendo a modelos 

3D (Figura 105). Para além da possibilidade de impressão, está contemplado no projecto a descarga dos 

dados para dispositivos PDA ou a recolha das coordenadas por GPS. Diferentes tipos de pesquisa são 

possíveis neste projecto, designadamente os locais preferenciais para a prática de uma qualquer actividade 

desportiva (os constrangimentos e as potencialidades dos locais relativamente às actividades desportivas 

também são facultados), permitindo por esta via a definição de itinerários virtuais temáticos ou genéricos 

a diferentes escalas. Para cada actividade desportiva a aplicação disponibiliza muita informação; no caso 

dos percursos é facultada, entre outra, a seguinte informação: percurso pedestre, percursos em Bicicleta 

Todo-o-Terreno (BTT) ou percursos em veículos Todo-o-Terreno, imagens dos percursos e dos perfis 

topográficos, extensão e tipo de percurso, duração em horas, grau de dificuldade, local de início e término 

do percurso, faixa etária e períodos recomendados para o desenvolvimento da actividade, descrição do 

percurso ilustrada com fotografias, pontos de interesse cultural e alojamento disponível nas proximidades. 

Este projecto, partindo da constatação que a grande maioria das actividades de desporto aventura se 

realizam em espaços naturais com expressiva biodiversidade e elevado valor paisagístico que importa 

salvaguardar, através da imposição de limites de utilização, constitui para as entidades que têm a seu 

cargo o planeamento e gestão do território um relevante instrumento para o seu ordenamento e 

planeamento, no âmbito do desenvolvimento sustentável, e para os utilizadores a possibilidade de 

planearem as suas próprias actividades desportivas respeitando os constrangimentos e usufruindo melhor 

das potencialidades (Cordeiro et al., 2008).     
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Figura 105 – Imagem de ecrã do módulo de visualização da informação geográfica. 
Fonte: Cordeiro et al (2008: 2303). 

 

 

 

Parque Patrimonial do Mondego – este projecto é uma proposta de valorização e revitalização do baixo 

Mondego (entre a Barragem da Aguieira – município de Penacova – e a foz do Rio Mondego – município 

de Figueira da Foz –, incluindo os municípios de Coimbra e de Montemor-o-Velho, num total de cerca de 

80 km de comprimento), que inclui três distintas paisagens culturais ribeirinhas cujo património é a 

matriz (de montanha/vale, urbana e aluvionar). Surgiu do trabalho realizado pelos seus empreendedores, 

no decorrer da acção de formação “Ambiente, Património e Projecto do Território”, promovida pela 

empresa Auchter-Consultoria e Formação, em Coimbra, em Junho de 2007. Trata-se de um projecto 

turístico, pedagógico, ecológico e cultural, sustentado pelos recursos naturais e culturais endógenos, 

apresentado publicamente em 1 de Abril de 2008, no Hotel Quinta das Lágrimas (Coimbra), que contará 

com o envolvimento das populações ribeirinhas e das autarquias locais, bem como de outros parceiros 

estratégicos, designadamente instituições de ensino e empresas. Pretende-se que os turistas/visitantes 

experienciem roteiros temáticos (que incluirão Museus, Centros de Interpretação, ciclovias, entre outros), 

de acordo com a identidade histórica original e utilizem modos de transporte ecológicos e tradicionais 

(ex. barca serrana). A interacção dos visitantes com os habitantes locais, adquirindo os seus produtos 

característicos é outro dos desígnios dos mentores deste projecto, que disponibiliza um mapa interactivo 

na Web e um GTEM, com GPS, que possibilitará, quando implementado, que os turistas autonomamente 

visitem e conheçam este território (Parque Patrimonial do Mondego, 2010).   
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GDA (Golf Digital Assistent) – este projecto maximiza a experiência dos jogadores durante e depois das 

voltas de golfe (Figura 106). No primeiro caso, através do software gratuito GDA Mobile (desenvolvido 

para a plataforma Windows Mobile), que é instalado em terminais móveis (PDA, Pocket PC ou 

Smartphones), os jogadores visualizam os mapas dos diferentes campos, recolhem os dados estatísticos 

das voltas efectuadas e acedem a outras funcionalidades de apoio ao jogo (distância à bandeira, distância 

à entrada do green, notas pessoais sobre o buraco/campo, análise de situações de jogo, entre outras). A 

utilização do dispositivo móvel é simples, bastando posicionar a bola no mapa no local onde esta ficou 

após o shot e referir qual o taco usado. Como não é utilizado o sistema GPS, os autores do projecto 

optaram por desenhar os mapas de cada campo de golfe à escala real. Assim, o jogador, através das 

referências que existem no campo (estacas de distância ao green, bunkers, árvores, entre outros pontos de 

referência), identifica a distância a que está do green, medindo o número de passos (equivalentes a 

metros) até à estaca mais próxima. Obtido este valor, utilizando a caneta o jogador posiciona no mapa a 

bola à distância do green, através das referências mencionadas anteriormente (Click2know, 2010). Para 

consolidar toda a informação estatística recolhida pelo GDA Mobile, os jogadores podem subscrever, por 

36 €/ano, o serviço GDA Web (disponibilizado no portal GDA) no qual, após o jogo, se pode fazer o 

upload da informação recolhida pelo dispositivo móvel para uma área reservada com acesso a um 

conjunto de serviços interactivos (mais de 100 estatísticas agrupadas em 6 categorias com visionamento 

de cores para simplificação, rankings comparativos, academia de golfe online e interactiva, visualização 

do histórico de resultados, definição de objectivos de melhoria, organização de torneios pessoais com 

outros jogadores, entre outros), (Click2know, 2010).  

 
                                 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 – Produtos GDA Web e GDA Mobile 
Fonte: Click2know (2010). 

 
 

Rota do Românico – Conforme mencionado anteriormente, a Rota do Românico tem vindo a constituir-

se como um produto turístico cultural, assente num conjunto patrimonial composto por 21 elementos, 

entre mosteiros, igrejas, pontes, torres e memoriais, existentes no Vale do Sousa (municípios de Castelo 

de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel). Organizada em dois grandes 

percursos, o do Norte, que engloba onze elementos patrimoniais, e o do Sul, com os restantes 10 locais de 

interesse patrimonial, a Rota do Românico possui um portal electrónico que permite as respectivos 

visitantes criarem itinerários próprios, a partir da selecção de elementos patrimoniais. Para o efeito, 
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depois de escolher o monumento de partida, o cibernauta deverá acrescentar outros elementos 

patrimoniais, de acordo com a respectiva lista apresentada, recebendo informações relativa aos tempos de 

deslocação entre monumentos e ao tempo total a percorrer todos os locais, considerando os tempos de 

visita propostos (Figuras 107 e 108). Este projecto contempla a impressão da informação obtida no 

cálculo da Rota, mas não permite a descarga dos trajectos para GPS.  O site indica ainda sugestões de 

alojamento e restauração, bem como outras ofertas (p. ex. desportivas) em função dos percursos obtidos. 

A possibilidade de obter automaticamente, através de hiperligação ao Google Maps, as direcções a 

percorrer entre o posicionamento de um qualquer elemento patrimonial da Rota seleccionado e a 

localização do cibernauta está igualmente contemplada (Rota do Românico, 2011).  

 

 

Figura 107 – Imagem de ecrã do Portal Rota do Românico (Criar Rota I) 
Fonte: Rota do Românico (2011). 
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Figura 108 – Imagem de ecrã do Portal Rota do Românico (Criar Rota II) 
Fonte: Rota do Românico (2011). 

 

 

 

 

4.3. Inquérito aos utilizadores de GTEM e WebGIS 

 

 A caracterização dos utilizadores dos GTEM e dos WebGIS foi conseguida 

através de um inquérito por questionário. Na Figura 109 apresenta-se um esquema que 

sintetiza a metodologia utilizada no questionário, cujo modelo final disponibilizado 

online aos inquiridos corresponde ao Anexo 66. 
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Figura 109 – Esquema metodológico do questionário 
Fonte: Produção própria. 

 

 O questionário, depois de concebido e discutido, foi alojado online no serviço 

comercializado pela Survey Monkey
281

. A inclusão do questionário directamente no 

portal desta empresa permitiu a selecção de diferentes tipologias de questões (matriz de 

menus drop-down, matriz de opções, escala de avaliação, múltipla escolha, entre outras) 

e revelou-se eficaz na recolha dos dados, considerando que esta teve inicio em 5 de 

Julho de 2010 e foi finalizada três meses depois, totalizando a amostra
282

 543 inquéritos 

validados.  

 Após a configuração do inquérito no portal da Survey Monkey, em 

http://pt.surveymonkey.net/MySurveys.aspx, foi necessário assegurar que alguns 

                                                 
281

 Com escritórios nos EUA, em Portland (Oregon) e em Palo Alto (Califórnia), esta empresa está 

vocacionada, desde a sua criação em 1999, para a recolha online de respostas a questionários criados 

pelos seus clientes.     
282

 Não-probabilística dada a impossibilidade de determinar a sua representatividade no universo. 

Considerando o tipo de pesquisa, que exige dos respondentes um determinado grau de instrução, literacia 

informática e tecnológica e práticas turísticas, recorreu-se a uma amostragem intencional, alicerçada 

maioritariamente em grupos de discussão e à rede social virtual, conforme se explicará seguidamente.  
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respondentes realizassem um pré-teste. Deste modo, convidaram-se alguns especialistas 

em turismo e nas tecnologias a este aplicadas, e outros desconhecedores destas 

temáticas, no sentido de preencherem online o questionário e reportarem as dificuldades 

e incoerências detectadas. Perante algumas situações técnicas anómalas verificadas, foi 

necessário reformatar algumas questões, integrando as contribuições dos respondentes 

ao pré-teste. Considerou-se, igualmente, inevitável a inclusão de definições de alguns 

conceitos utilizados, de forma a auxiliar os respondentes no preenchimento do 

questionário.   

 Na disponibilização do inquérito reformulado, foram empregues os seguintes 

dois meios de colecta de respostas: Facebook
283

 e uma hiperligação da Web
284

. No 

primeiro meio de colecta o universo de potenciais respondentes rondava as 4,5 centenas, 

ou seja os então “amigos” integrados nesta rede, mas apenas foram validados 109 

inquéritos, enquanto que na hiperligação da Web se obtiveram 434 inquéritos válidos. A 

solicitação de respostas por via deste colector da Web foi realizada através de e-mail 

dirigido a todos os contactos das relações públicas da Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril, constituídos maioritariamente por actuais e antigos alunos, 

professores e funcionários e igualmente por e-mails endereçados às listas de 

discussão
285

, às quais se pertence, num total de 9268 membros inscritos. 

 A análise preliminar dos dados recolhidos implicou a exclusão de cerca de 

centena e meia de questionários, cujos respondentes apenas completaram a sua 

caracterização, e a agregação/sistematização em classes de algumas respostas, com a 

finalidade de facilitar o tratamento e análise posteriores. Após o download dos dados 

recolhidos procedeu-se à preparação da base de dados num ficheiro no Microsoft Office 

Excel. Neste processo, as variáveis qualitativas foram classificadas (variáveis nominais). 

Como se pretende analisar as associações entre as variáveis, assumiu-se o valor “1” para 

a presença no atributo (a característica em análise) e o “2” para a ausência. Nas 

respostas omissas, no sentido da sua exclusão da análise, foi introduzido o valor “0”. 

                                                 
283

 Com a hiperligação http://www.surveymonkey.com/s/2TFFWG9 
284

 http://www.surveymonkey.com/s/YQFGTVN 
285

 LusoGIS (Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica), Listageografia (Geografia), Gestão 

Ambiental Web Group (Gestão Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Gestão de Destinos 

Turísticos), Geografia.pt (Geografia, Ordenamento do Território, Desenvolvimento Local e Regional, 

Urbanismo, SIG e Análise Espacial, Detecção Remota, Cartografia Digital e Ambiente), Geociencias 

(SIG, Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional, Urbanismo, Gestão Ambiental, Geofísica, 

Geologia, Oceanografia, Hidrologia e Geografia) e Applanet - Planeamento@pt (Planeamento Regional e 

Urbano, Ordenamento do Território, Urbanismo, Desenvolvimento Regional, Recursos Naturais, 

Planeamento Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Participação Pública e Cidadania). 
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 Posteriormente, a informação foi integrada no PASW (Predictive Analytics 

SoftWare) Statistics, ou seja a versão 18 do SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Neste programa, introduziu-se para cada variável o respectivo rótulo, a escala 

de medida e os rótulos dos valores.  

 Com o objectivo de caracterizar os indivíduos inquiridos procedeu-se, em 

primeiro lugar, a uma análise das frequências relativas às questões sociodemográficas 

(Anexo 67). A amostra recolhida é representada maioritariamente por indivíduos com 

idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos (46,2%) e entre os 31 e os 40 anos 

(25,6%). A sua maioria pertence ao sexo feminino (61,1%). Relativamente ao estado 

civil, 56,2% dos inquiridos são solteiros e 40,5% são casados ou vivem em união de 

facto. A maioria vive em agregados familiares constituídos por três a quatro pessoas 

(54,7%) e tem profissão intelectual/científica (39%) ou é técnica de nível 

intermédio/superior (24,1%). A grande maioria dos respondentes possui grau de 

instrução de nível superior (pós-graduado 46,4%, incluindo mestrado e doutoramento; 

licenciatura 37,4%). Quanto ao rendimento mensal ilíquido, considerando que 10% dos 

inquiridos não respondeu a esta questão, o intervalo de 501€ a 1500€ obteve mais de 

metade das respostas (52,7%).   

 A caracterização das práticas turísticas realizou-se, igualmente, através de uma 

análise das frequências das questões referentes às escolhas e preferências dos inquiridos 

antes, durante e depois das suas viagens em lazer e/ou turismo (Anexo 68). A maioria 

dos inquiridos costuma viajar acompanhada de familiares e amigos (76,1%) ou em casal 

(43,1%). As modalidades de alojamento habitualmente utilizadas são os 

estabelecimentos hoteleiros (hotel, aparthotel ou pousada; 58,2%) e as casas de 

familiares ou amigos (41,3%). Os produtos turísticos preferidos são o sol e mar e o 

touring cultural e paisagístico, seguidos pelo turismo cultural, turismo na natureza, 

turismo rural e turismo urbano. A maior parte dos respondentes (63,2%) já realizou 

tourings culturais e paisagísticos em Portugal e 46,4% costuma visitar duas a três vezes 

por ano áreas urbanas com cultura e paisagens atractivas, enquanto 40,9% visita com a 

mesma regularidade áreas rurais, cultural e paisagísticamente atraentes. As deslocações 

são maioritariamente realizadas em viatura própria (78,1%), sendo o avião também 

muito utilizado (61%). Particularmente relevante para esta pesquisa é o facto de 14,4% 

dos inquiridos terem escolhido a opção “a pé”. A grande maioria dos inquiridos (84,9%) 

procura nas suas viagens, enquanto visitante ou turista, experiências únicas e marcantes. 

Resulta da agregação dos qualificativos destas experiências, conforme se pode observar 
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no Quadro 28, que 62,0% das respostas contemplam sobretudo a originalidade, o 

diferente, o exotismo, a inovação e personalização (21,4%), a aventura, o divertimento, 

a surpresa, as emoções, a liberdade e o radicalismo (21,2%), o prazer, a 

espectacularidade, a atracção, o encanto e o facto de serem inesquecíveis (19,4%).       

Quadro 28 – Síntese dos qualificativos de experiências turísticas singulares 

 

Classes Freq. % 

Original, diferente, exótica, inovadora, personalizada,… 243 21,4 

Radical, aventura, divertida, emocionante, surpreendente, libertadora,… 240 21,2 

Prazer, espectacular, atractiva, apaixonante, maravilhosa, encantadora, inesquecível, … 220 19,4 

Saúde, bem-estar, descanso, confortável, acolhimento, comodidade,… 127 11,2 

Conhecimento, interesse, enriquecimento, formativa, … 87 7,7 

Paisagem, natureza, monumentos, património, … 67 5,9 

Estética, belo, beleza, linda, … 60 5,3 

Diversos/Outros 55 4,8 

Autenticidade 19 1,7 

Qualidade 16 1,4 

Total 1134 100 

     Fonte: produção própria. 

 A esmagadora maioria (96,1%) dos participantes no questionário procura 

usualmente informação turística antes de viajar em lazer ou turismo para um 

determinado local e 88,8% procura esta informação durante as viagens ou quando já se 

encontra hospedado no local de destino. Relativamente ao tipo de informação turística 

que habitualmente é procurada, das respostas sobressaem a cultura/património (79,2%), 

os mapas (77,2%), os preços (70,2%) e os espaços naturais (69,2%). O acesso à 

informação turística é realizado, sobretudo, através de websites (69,1%), da experiência 

de conhecidos/amigos (63,2%) e de livros/revistas (62,2%), antes da realização das 

viagens de lazer e turismo, e dos Postos de Turismo (61,3%), de mapas (56,0%) e de 

brochuras/flyers (50,1%), durante as viagens ou quando hospedados no local de destino. 

Por fim, 86,4% dos respondentes costuma partilhar informação turística após a 

realização das suas deslocações em lazer e turismo. As redes sociais (Facebook, Twitter, 

Youtube, Flickr, entre outras), os E-mails e os contactos pessoais com familiares, 

amigos e conhecidos são as principais formas de partilha desta informação, com 39,2%, 

37,9% e 17,9% das respostas, respectivamente.      
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Tipologias de práticas turísticas 

 Dada a quantidade e a complexidade da informação recolhida, optou-se por 

sintetizá-la através de uma análise multivariada, com o objectivo de evidenciar os 

aspectos mais significativos e marcantes, tendo em consideração os objectivos deste 

estudo.  

A opção de integrar a Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) na 

investigação resultou, no seguimento das propostas de Carvalho (2008), da 

convergência articulada da multidimensionalidade do espaço de análise (expressa em 

sistemas de indicadores traduzidos em variáveis), da abordagem estrutural dessa 

multidimensionalidade e da operacionalização de indicadores qualitativos, traduzidos 

segundo variáveis categorizadas. Com efeito, a ACM é um instrumento analítico de 

objectos de configuração complexa que permite análises assentes em abordagens 

estruturais, isto é, “(…) na identificação dos múltiplos factores, considerados 

pertinentes para captar a estrutura dos fenómenos em estudo (…)” (Carvalho, 2008: 

19). Segundo esta autora, a análise de fenómenos com configurações complexas 

envolve, para além da abordagem multifacetada, também uma abordagem relacional. 

Isto significa que se valoriza, essencialmente, a interdependência dos factores e os 

contornos das distintas combinações, resultando estas dessa interacção. No entanto, a 

individualidade daqueles factores é preservada.  

 Recorrendo à ACM é possível identificar as relações estatísticas delineadas entre 

as diversas variáveis objecto de estudo, através da disposição relativa das categorias. 

Com base nas configurações constituídas pelas categorias das variáveis é expectável que 

a estrutura caracterizadora do objecto de estudo seja conhecida, ainda que de modo 

aproximado. Paralelamente, aquelas configurações revelam a presença de grupos de 

indivíduos relativamente homogéneos
286

. Dando sequência ao referido anteriormente, 

podem ser definidos grupos distintos contemplando os seguintes “(…) dois vectores 

analíticos: 1. identificação da especificidade das associações entre as categorias das 

múltiplas variáveis em análise, aferindo-se assim sobre o perfil de cada grupo; 2. 

observação do posicionamento relativo dos vários grupos. A análise das distâncias 

entre os grupos permite detectar a existência de relações de associação ou de 

oposição” (Carvalho, 2008: 22-23). 

                                                 
286

 “(…) no sentido em que a proximidade de um certo número de categorias (de diferentes variáveis) 

induz a presença de indivíduos que partilham tendencialmente as mesmas características. Assim, a 

diferentes núcleos de homogeneidade correspondem grupos de indivíduos com perfis distintos, mas que 

coexistem, com maior ou menor proximidade, no mesmo espaço” (Carvalho, 2008: 26).  
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 Os resultados obtidos na análise estatística correspondem à conjugação de três 

procedimentos: 

i. A análise factorial (ACM) aplicada às variáveis que respeitam 

directamente o objecto de estudo, ou seja, aquelas que caracterizam as 

práticas turísticas (Anexo 69). 

ii. Cluster (classificação hierárquica mista) efectuado a partir dos seis 

principais factores da ACM. 

iii. Caracterização dos grupos mais estáveis obtidos no cluster (partição em 

oito grupos). 

 Estes oito grupos, determinados através desta sequência de procedimentos, 

definem oito perfis de práticas turísticas que são apresentadas de seguida (Quadro 29).  

A cada um dos oito grupos foram associadas as modalidades mais 

sobrerrepresentadas das variáveis relativas ao perfil biográfico dos indivíduos. Esta 

associação permite uma caracterização mais completa dos diferentes perfis de práticas 

turísticas, ligando-as à idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, actividade 

profissional e rendimento. 

 

Quadro 29 – Tipos de práticas turísticas 

PERFIS DE PRÁTICAS TURÍSTICAS 

Tipo 1 (dimensão relativa 0,15) – Viajam em viatura própria, com familiares e amigos. Ficam 
alojados em casas dessas pessoas ou em parques de campismo e pousadas da juventude. O 
produto turístico preferido é o touring cultural e paisagístico, mas nunca o praticaram, pelo 
menos em Portugal.  

Dados biográficos: 

São sobretudo pessoas solteiras, de ambos os sexos, que ainda se encontram a estudar ou 
que já terminaram as suas licenciaturas 

JOVENS EM 
VIAGEM DE 

DIVERTIMENTO 

Tipo 2 (dimensão relativa 0,17) – Viajam com familiares e amigos. Ficam alojados em casa 
própria (dos pais) ou alugada. Gostam de quase todos os tipos de produtos turísticos, mas 
preferem o sol e mar e saúde e bem-estar. Procuram experiências únicas e marcantes. 

Dados biográficos:  

São sobretudo mulheres jovens, com menos de 20 anos. Estudantes que terminaram já o 12.º 
ano. 

MULHERES 
JOVENS NA 
PRAIA E NO 

SPA 

Tipo 3 (dimensão relativa 0,11) – Viajam sozinhos e ficam alojados em casa de familiares ou 
amigos, pousadas da juventude, pensões e parques de campismo. Manifestam preferência pelo 
turismo urbano e visitam cidades com muita frequência (4 a 5 vezes por ano). Utilizam variados 
meios de transporte, consoante o destino.  

Dados biográficos:  

São sobretudo pessoas solteiras de ambos os sexos, entre 21 e os 30 anos. 

JOVENS PELO 
MUNDO 

(URBANO) 
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Tipo 4 (dimensão relativa 0,14) – Viajam com o cônjuge e ficam alojados em hotelaria. 
Preferem o turismo cultural e na natureza, mas também destacam o sol e mar e a gastronomia 
e vinhos. Não procuram experiências únicas e marcantes. 

Dados biográficos:  

Predominam os homens casados entre os 31 e os 40 anos. Têm níveis de qualificação 
elevados e muitos são quadros dirigentes. 

CASAIS DE 
FÉRIAS NO 

HOTEL 

Tipo 5 (dimensão relativa 0,07) – Viajam com o cônjuge e utilizam todos os tipos de alojamento 
turístico. Utilizam muito o transporte aéreo. As preferências relativas aos diversos produtos 
turísticos são muito diversas. 

Dados biográficos: 

São pessoas casadas entre os 31 e os 40 anos de ambos os sexos. Predominam os técnicos 
superiores e intermédios. 

CASAIS DE 
FÉRIAS NO 

ESTRANGEIRO 

Tipo 6 (dimensão relativa 0,08) – Viajam de avião e ficam alojados em hotelaria. As 
preferências relativas aos diversos produtos turísticos são muito diversas. 

Dados biográficos:  

Predominam os homens, casados, com rendimentos entre 1500 e 2500€. 

TURISMO DE 
REUNIÕES 

PROFISSIONAIS 

Tipo 7 (dimensão relativa 0,17) – Já realizaram tourings culturais e paisagísticos em Portugal e 
manifestam-se grandes adeptos deste produto turístico. São pessoas que apreciam bastante o 
Turismo cultural urbano. Visitam cidades com grande frequência (4 a 5 vezes por ano). 

Dados biográficos: 

São pessoas com um perfil social heterogéneo, em que predominam, contudo, as mulheres 
solteiras. 

CITY BREAK 
TOURISTS 

Tipo 8 (dimensão relativa 0,09) – Viajam com muita frequência, quer em cidades quer em 
áreas rurais. Normalmente integram excursões ou grupos organizados. Manifestam grande 
preferência pelo turismo na natureza, pelo turismo rural, pelo turismo de desporto/aventura e 
pelo turismo náutico. Ficam frequentemente alojados em unidades de turismo de natureza.  

Dados biográficos: 

São maioritariamente pessoas com mais de 50 anos com rendimento elevado. 

VIAJANTES 
ASSÍDUOS E 

QUALIFICADOS 

Fonte: produção própria. 
 

Relação das tipologias de práticas turísticas  

com a informação turística electrónica  

 

  Depois de identificados os principais perfis de práticas turísticas, efectuou-se o 

cruzamento entre os oito grupos (que se constituíram como uma nova variável nominal 

da base de dados) e as modalidades das variáveis relativas à informação turística 

electrónica. Através dos valores do Qui-Quadrado de cada um desses cruzamentos, 

seleccionaram-se aqueles que apresentam uma relação significativa entre as variáveis. 

Considera-se que o valor de Qui-Quadrado é estatisticamente significativo se a 

probabilidade for menor que 0,05 (5%). No Quadro 30 apresentam-se os valores de Qui-

Quadrado inferiores a 0,05, obtidos no cruzamento das variáveis objecto de estudo 

(resultantes das respostas às questões 16 a 40) com os tipos de práticas turísticas.      
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Quadro 30 – Variáveis/modalidades com Qui-Quadrado significativo 
 

Variável/Modalidade 
X2 Signif 
(P=<0,05) 

Que tipo de informação turística tem por 
hábito procurar nas suas viagens de lazer e 
turismo? 

Gastronomia 0.000 

Transportes 0.000 

Áreas protegidas 0.000 

Espaços naturais 0.000 
Actividades desportivas 0.000 

Cultura/património 0.000 

Tours 0.000 
Horários 0.000 

Preços 0.025 

Espaços rurais 0.000 

Qual é o seu nível de conhecimento 
relativamente às seguintes opções? 

PDA 0.000 
GPS 0.013 

Guia Turístico Electrónico Móvel 0.031 

Desenvolvimento Turístico Sustentável 0.000 
Governância 0.001 

Smartphone 0.001 

Realidade virtual 0.003 

Indique os níveis de utilização para cada 
uma das seguintes opções: Uso não turístico 

WebGIS 0.021 

GPS  0.009 

Indique os níveis de utilização para cada 
uma das seguintes opções: Uso turístico 

GPS  0.018 

Onde é que 
habitualmente 
acede à 
informação 
turística? 

Antes de realizar as viagens 
de lazer e turismo 

Agências de Viagem 0.028 

Televisão/rádio/jornais 0.021 

Durante as viagens de lazer 
e turismo ou quando já se 
encontra hospedado num 
determinado local 

Televisão/rádio/jornais 0.004 

Brochuras/flyers 0.037 

Seleccione as opções que lhe parecem ser 
mas relevantes para a disponibilização do 
serviço GTEM 

Venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM 
alugado/emprestado. 

0.021 

Aluguer do dispositivo GTEM com caução monetária. 0.017 

Empréstimo do dispositivo GTEM com caução monetária. 0.016 
Empréstimo do dispositivo GTEM com caução documental. 0.009 

Se numa deslocação em lazer ou turismo lhe 
fosse disponibilizado um serviço de WebGIS 
aceitaria utilizá-lo para aceder a informação 
turística? 

Sim ou Não 0.002 

Qual a forma que utiliza para partilhar 
informação turística quando regressa das 
suas viagens em lazer e turismo? 

Blog 0.044 

Canal proporcionado pelo estabelecimento de alojamento. 0.048 

Fonte: produção própria. 

 

  Contudo, a informação procurada varia muito com o tipo de turista/visitante. 

Alguns perfis procuram informação muito diversa, como é o caso dos ‘jovens pelo 

mundo (urbano)’, outros buscam dados mais específicos. Os jovens em viagem de 

divertimento procuram sobretudo dados sobre áreas protegidas e espaços naturais. As 

mulheres jovens na praia e no SPA estão interessadas em informação sobre gastronomia 

e espaços naturais. Os casais de férias no estrangeiro pesquisam dados sobre 

gastronomia, espaços naturais, bem como sobre cultura/património. Os turistas de 
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reuniões profissionais e os casais de férias no estrangeiro procuram principalmente 

informação sobre cultura/património. Os turistas de city break estão particularmente 

interessados em obter informação sobre transportes, horários, preços e 

cultura/património. Os viajantes assíduos e qualificados querem dados principalmente 

sobre áreas protegidas e espaços naturais, bem como cultura/património (Quadro 31).       

 
Quadro 31 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante o tipo de 

informação turística procurada (%) 
 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 

jovens na praia 
e no SPA 

3 
Jovens pelo 

mundo 
(urbano) 

4 
Casais de 
férias no 

hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

 8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

Gastronomia 39 75 53 58 75 36 57 52 57 

Transportes 32 42 74 45 20 48 63 44 47 

Áreas Protegidas 47 40 45 21 55 18 35 52 38 

Espaços Naturais 73 74 86 60 85 34 62 82 69 

Actividades 
Desportivas 

25 24 36 10 8 16 10 28 19 

Cultura/Património 67 81 91 69 80 73 96 68 79 

Tours 5 34 48 25 33 32 37 28 30 

Horários 37 40 59 31 40 30 63 36 43 

Preços 65 67 86 62 67 66 79 64 70 

Espaços Rurais 25 31 36 13 35 5 24 50 27 

Fonte: produção própria. 
 

  Na relação das tipologias de práticas turísticas com o nível de conhecimento dos 

diferentes conceitos, salienta-se, relativamente aos PDA, que a maior parte dos perfis 

detém um conhecimento razoável ou aprofundado destes aparelhos, com excepção dos 

turistas de reuniões profissionais, que os desconhece ou conhece pouco. Relativamente 

aos dispositivos GPS, todos os perfis revelam um conhecimento razoável ou 

aprofundado, contrariamente ao que acontece com os Guias Turísticos Electrónicos 

Móveis, em que a quase totalidade dos perfis os desconhecem ou conhecem pouco. 

Quanto ao Desenvolvimento Turístico Sustentável, todos os perfis manifestam um 

conhecimento razoável ou aprofundado do conceito. O conceito de Governância é 

desconhecido ou pouco conhecido pela maioria dos perfis. No entanto, os viajantes 

assíduos e qualificados, os turistas de city break e os casais de férias no hotel contrariam 

esta tendência e a maioria dos seus elementos manifestou que possui um conhecimento 

razoável ou aprofundado do conceito. No que diz respeito aos Smartphones, a maior 

parte dos perfis revela um conhecimento razoável ou aprofundado destes dispositivos. 

Todos os perfis detêm um conhecimento razoável ou aprofundado do conceito de 

realidade virtual (Quadro 32).   
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Quadro 32 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante o nível de 

conhecimento dos diferentes conceitos (%) 
 

Fonte: produção própria. 
 

A representatividade dos tipos de práticas turísticas nos níveis de utilização das 

diferentes tecnologias caracteriza-se pela fraca utilização dos WebGIS e pela utilização 

frequente de dispositivos GPS, em uso turístico e não turístico (Quadro 33).     

Quadro 33 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante os níveis de 

utilização das diferentes tecnologias (%) 

Fonte: produção própria. 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 
jovens na 

praia e no SPA 

3 
Jovens pelo 

mundo 
(urbano) 

4 
Casais 

de férias 
no hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

PDA 
Nc/Cp 43 42 43 45 25 66 49 43 44 

C/Cb 57 58 57 55 75 34 51 57 56 

GPS 
Nc/Cp 13 8 10 12 5 18 9 6 9 

C/Cb 87 92 90 88 95 82 95 94 91 

GTEM 
Nc/Cp 73 60 66 73 45 89 71 60 68 

C/Cb 27 40 34 27 55 11 29 40 32 

DTS 
Nc/Cp 24 22 22 16 6 32 7 4 17 

C/Cb 76 78 78 84 94 68 93 96 83 

Governância 
Nc/Cp 62 62 52 47 31 59 46 36 51 

C/Cb 38 38 48 53 69 41 54 64 49 

Smartphone 
Nc/Cp 50 54 38 45 18 57 45 34 45 

C/Cb 50 46 62 55 82 43 55 66 55 

Realidade virtual 
Nc/Cp 40 41 29 35 15 36 35 12 33 

C/Cb 60 59 71 65 85 64 65 88 67 

Nc/Cp = Não conhece/Conhece pouco; C/Cb = Conhece/Conhece bem 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 

jovens na praia 
e no SPA 

3 
Jovens 

pelo mundo 
(urbano) 

4 
Casais 

de férias 
no hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

Web
GIS 

U
so

 n
ão

 t
u

rí
st

ic
o

 

Nunca/ 
Raramente  

42 42 38 46 32 57 46 36 42 

Frequentemente 37 30 41 37 50 34 37 48 38 

NR  21 28 21 17 18 9 17 16 20 

GPS 

Nunca/ 
Raramente  

41 20 31 27 18 43 38 30 31 

Frequentemente 38 50 48 56 65 48 46 54 49 

NR  21 30 21 17 17 9 16 16 20 

GPS 

U
so

 t
u

rí
st

ic
o

 Nunca/ 
Raramente  

38 20 38 39 18 39 35 32 32 

Frequentemente 42 52 41 44 65 52 49 52 48 

NR  20 28 21 17 17 9 16 16 20 
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Analisando a representatividade dos tipos de práticas turísticas no modo habitual 

de acesso à informação turística, quer para o momento anterior à realização das viagens, 

quer durante as mesmas ou quando os viajantes já se encontram hospedados no destino, 

verifica-se que a maioria dos perfis considera pouco as Agências de Viagem ou a 

Televisão, rádio e jornais como fonte de informação. Apenas o acesso à informação 

turística através de brochuras/flyers é equilibrado (Quadro 34). 

Quadro 34 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante o modo habitual 

de acesso à informação turística (%) 
 

Fonte: produção própria. 

 

A opção pela venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM 

alugado/emprestado é recusada pela totalidade dos perfis analisados. Contudo, se a 

forma de disponibilização do serviço GTEM passar pelo aluguer do dispositivo com 

caução monetária, observa-se uma maior repartição entre os perfis, tal como nos casos 

de empréstimo com caução monetária ou com caução documental (Quadro 35). 

Quadro 35 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante a forma de 

disponibilização do serviço GTEM  (%) 
 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 
jovens na 

praia e no SPA 

3 
Jovens pelo 

mundo 
(urbano) 

4 
Casais de 
férias no 

hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

Venda do 
serviço 
incorporado 
no dispositivo 
GTEM 
alugado/ 
emprestado 

Sim  32 29 38 28 35 16 27 30 29 

Não  48 43 41 55 48 75 57 54 51 

NR  20 28 21 17 17 9 16 16 20 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 

jovens na praia 
e no SPA 

3 
Jovens pelo 

mundo 
(urbano) 

4 
Casais de 
férias no 

hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

Agências de 
Viagem 

A
nt

es
 d

e 

re
al

iz
ar

 a
s 

vi
ag

en
s 

Sim 23 40 29 38 35 50 23 34 33 

Não 77 60 71 62 65 50 77 66 67 

Televisão/ 
rádio/ 
jornais 

Sim 28 34 47 25 40 23 37 26 32 

Não 72 66 53 75 60 77 63 74 68 

Televisão/ 
rádio/ 
jornais 

D
ur

an
te

 a
s 

vi
ag

en
s 

ou
 q

ua
nd

o 
já

 s
e 

en
co

nt
ra

 h
os

pe
da

do
 

Sim 5 15 26 6 20 11 9 10 12 

Não 95 85 74 94 80 89 91 90 88 

Brochuras/ 
flyers 

Sim 48 41 69 51 45 45 57 46 50 

Não 52 59 31 49 55 55 43 54 50 
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Aluguer do 
dispositivo 
GTEM com 
caução 
monetária 

Sim  43 26 48 49 55 36 41 38 41 

Não  37 45 31 34 28 55 43 46 40 

NR  20 29 21 17 18 9 16 16 20 

Empréstimo 
do dispositivo 
GTEM com 
caução 
monetária 

Sim  46 26 43 52 58 39 46 46 43 

Não  34 45 36 31 25 52 38 38 38 

NR  20 29 21 17 18 9 16 16 20 

Empréstimo 
do dispositivo 
GTEM com 
caução 
documental 

Sim  39 23 53 47 48 36 38 44 39 

Não  41 48 26 36 35 55 46 40 41 

NR  20 29 21 17 18 9 16 16 20 

Fonte: produção própria. 

 

A possibilidade de utilização de um serviço WebGIS para aceder a informação 

turística é considerada pertinente por todos os perfis (Quadro 36). 

 
Quadro 36 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante a possibilidade de 

utilização de um serviço WebGIS para aceder a informação turística (%) 
 
 

Fonte: produção própria. 
 

A representatividade dos tipos de práticas turísticas perante a forma utilizada 

para partilhar informação turística, após o regresso das viagens, revela que os elementos 

dos diferentes perfis apresentados não manifestam esse propósito (Quadro 37).    

 
Quadro 37 – Representatividade dos tipos de práticas turísticas perante a forma utilizada 

para partilhar informação turística após o regresso das viagens (%) 

Fonte: produção própria. 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 

jovens na praia 
e no SPA 

3 
Jovens pelo 

mundo 
(urbano) 

4 
Casais 

de férias 
no hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

Sim  75 68 78 77 80 73 76 84 75 

Não  5 1 2 6 0 16 5 0 4 

NR  20 31 21 17 20 11 19 16 21 

Variáveis 

Perfis 

Total 
1 

Jovens em 
viagem de 

divertimento 

2 
Mulheres 

jovens na praia 
e no SPA 

3 
Jovens pelo 

mundo 
(urbano) 

4 
Casais 

de férias 
no hotel 

5 
Casais de 
férias no 

estrangeiro 

6 
Turismo de 

reuniões 
profissionais 

7 
City 

Break 
Tourists 

8 
Viajantes 

assíduos e 
qualificados 

Blog 
Sim 9 5 14 17 3 7 16 18 11 

Não 91 95 86 83 97 93 84 82 89 

Canal 
proporcionado 
pelo 
estabelecimento 
de alojamento 

Sim 4 9 16 5 5 7 4 0 6 

Não 96 91 84 95 95 93 96 100 94 
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 No Quadro 38 completa-se a caracterização dos diferentes perfis, através de uma 

síntese da relação destes com a informação turística electrónica.   

 

Quadro 38 – Relação dos perfis de práticas turísticas com a informação turística electrónica 
 

RELAÇÃO DOS PERFIS DE PRÁTICAS TURÍSTICAS COM A INFORMAÇÃO TURÍSTICA ELECTRÓNICA 

Tipo 1 (dimensão relativa 0,15) – Viajam em viatura própria, com familiares e amigos. Ficam 
alojados em casas dessas pessoas ou em parques de campismo e pousadas da juventude. O 
produto turístico preferido é o touring cultural e paisagístico, mas nunca o praticaram, pelo menos 
em Portugal.  

Dados biográficos: 

São sobretudo pessoas solteiras, de ambos os sexos, que ainda se encontram a estudar ou que 
já terminaram as suas licenciaturas. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre cultura/património, espaços naturais/áreas 
protegidas e preços.  

 Revelam fraco conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 
electrónica, excepto em relação aos GPS. Contudo, não são grandes utilizadores destes 
dispositivos nem de WebGIS. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem, 
televisão/rádio/jornais e brochuras/flyers. 

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, mas aceitam o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos, ambos com caução monetária. 

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

JOVENS EM 
VIAGEM DE 

DIVERTIMENTO 

Tipo 2 (dimensão relativa 0,17) – Viajam com familiares e amigos. Ficam alojados em casa 
própria (dos pais) ou alugada. Gostam de quase todos os tipos de produtos turísticos, mas 
preferem o sol e mar e saúde e bem-estar. Procuram experiências únicas e marcantes. 

Dados biográficos:  

São sobretudo mulheres jovens, com menos de 20 anos. Estudantes que terminaram já o 12.º 
ano. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre cultura/património, espaços naturais e 
gastronomia. 

 Revelam fraco conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 
electrónica, excepto em relação aos GPS. Estes são utilizados frequentemente, quer em uso 
turístico, quer em não turístico. Não são grandes utilizadores de WebGIS. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem, 
televisão/rádio/jornais e brochuras/flyers. 

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, assim como o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos.  

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

MULHERES 
JOVENS NA 
PRAIA E NO 

SPA 

Tipo 3 (dimensão relativa 0,11) – Viajam sozinhos e ficam alojados em casa de familiares ou 
amigos, pousadas da juventude, pensões e parques de campismo. Manifestam preferência pelo 
turismo urbano e visitam cidades com muita frequência (4 a 5 vezes por ano). Utilizam variados 
meios de transporte, consoante o destino.  

Dados biográficos:  

São sobretudo pessoas solteiras de ambos os sexos, entre 21 e os 30 anos. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre cultura/património, espaços naturais e preços. 
 Revelam algum conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 

electrónica, designadamente no que diz respeito aos GPS, à realidade virtual e aos 

JOVENS PELO 
MUNDO 

(URBANO) 
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Smartphones. Não são grandes utilizadores de GPS nem de WebGIS. 
 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem e 

televisão/rádio/jornais, mas utilizam com frequência as brochuras/flyers durante as viagens 
ou quando já se encontram hospedados. 

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, mas aceitam o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos. No primeiro caso com caução monetária e no 
segundo com caução monetário ou documental. 

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

Tipo 4 (dimensão relativa 0,14) – Viajam com o cônjuge e ficam alojados em hotelaria. Preferem o 
turismo cultural e na natureza, mas também destacam o sol e mar e a gastronomia e vinhos. Não 
procuram experiências únicas e marcantes. 

Dados biográficos:  

Predominam os homens casados entre os 31 e os 40 anos. Têm níveis de qualificação elevados e 
muitos são quadros dirigentes. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre cultura/património, espaços naturais e preços. 
 Revelam fraco conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 

electrónica, excepto em relação aos GPS. Estes são utilizados frequentemente em uso 
turístico. Não são grandes utilizadores de WebGIS. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem e 
televisão/rádio/jornais. Durante as viagens ou quando já se encontram hospedados, metade 
dos elementos deste perfil utiliza as brochuras/flyers.  

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, mas aceitam o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos. No primeiro caso com caução monetária e no 
segundo com caução monetário ou documental. 

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

CASAIS DE 
FÉRIAS NO 

HOTEL 

Tipo 5 (dimensão relativa 0,07) – Viajam com o cônjuge e utilizam todos os tipos de alojamento 
turístico. Utilizam muito o transporte aéreo. As preferências relativas aos diversos produtos 
turísticos são muito diversas. 

Dados biográficos: 

São pessoas casadas entre os 31 e os 40 anos de ambos os sexos. Predominam os técnicos 
superiores e intermédios. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre espaços naturais, cultura/património e 
gastronomia. 

 Revelam conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística electrónica, 
incluindo algum sobre GTEM. Os WebGIS são utilizados em uso não turístico, enquanto que 
os GPS são utilizados em uso turístico e não turístico. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem, 
televisão/rádio/jornais e brochuras/flyers. 

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, mas aceitam o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos. No primeiro caso com caução monetária e no 
segundo com caução monetário ou documental. 

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

CASAIS DE 
FÉRIAS NO 

ESTRANGEIRO 

Tipo 6 (dimensão relativa 0,08) – Viajam de avião e ficam alojados em hotelaria. As preferências 
relativas aos diversos produtos turísticos são muito diversas. 

Dados biográficos:  

Predominam os homens, casados, com rendimentos entre 1500 e 2500€. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre cultura/património, preços e transportes. 
 Revelam fraco conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 

electrónica, excepto em relação aos GPS. Contudo, não são grandes utilizadores destes 
dispositivos nem de WebGIS. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem, 

TURISMO DE 
REUNIÕES 

PROFISSIONAIS 
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televisão/rádio/jornais e brochuras/flyers. No entanto, antes de realizarem as viagens metade 
dos elementos deste perfil recorre aos serviços daquelas agências. 

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, assim como o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos.  

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

Tipo 7 (dimensão relativa 0,17) – Já realizaram tourings culturais e paisagísticos em Portugal e 
manifestam-se grandes adeptos deste produto turístico. São pessoas que apreciam bastante o 
Turismo cultural urbano. Visitam cidades com grande frequência (4 a 5 vezes por ano). 

Dados biográficos: 

São pessoas com um perfil social heterogéneo, em que predominam, contudo, as mulheres 
solteiras. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre cultura/património, preços, transportes e horários. 
 Revelam fraco conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 

electrónica, excepto em relação aos GPS. Contudo, não são grandes utilizadores destes 
dispositivos nem de WebGIS. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem e 
televisão/rádio/jornais. Durante as viagens ou quando já se encontram hospedados, mais de 
metade dos elementos deste perfil utiliza as brochuras/flyers.  

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, mas aceitam o 
empréstimo destes dispositivos com caução monetária. O aluguer destes dispositivos é 
declinado por uma pequena maioria, tal como o empréstimo com caução documental. 

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

CITY BREAK 
TOURISTS 

Tipo 8 (dimensão relativa 0,09) – Viajam com muita frequência, quer em cidades quer em áreas 
rurais. Normalmente integram excursões ou grupos organizados. Manifestam grande preferência 
pelo turismo na natureza, pelo turismo rural, pelo turismo de desporto/aventura e pelo turismo 
náutico. Ficam frequentemente alojados em unidades de turismo de natureza.  

Dados biográficos: 

São maioritariamente pessoas com mais de 50 anos com rendimento elevado. 

Relação com a Informação turística electrónica: 

 Procuram habitualmente informação sobre espaços naturais, cultura/património e preços. 
 Revelam algum conhecimento dos diferentes conceitos ligados à informação turística 

electrónica, designadamente no que diz respeito aos GPS, à realidade virtual e aos 
Smartphones. Os GPS são utilizados frequentemente, quer em uso turístico, quer em não 
turístico. Não são grandes utilizadores de WebGIS. 

 Não acedem habitualmente à informação turística através de Agências de Viagem, 
televisão/rádio/jornais e brochuras/flyers. 

 Recusam a opção de venda do serviço incorporado no dispositivo GTEM, assim como o 
aluguer ou o empréstimo destes dispositivos com caução documental. Porém, a maioria dos 
elementos deste perfil aceita o empréstimo do dispositivo GTEM com caução monetária. 

 Manifestam intenção de vir a utilizar um WebGIS. 

VIAJANTES 
ASSÍDUOS E 

QUALIFICADOS 

Fonte: produção própria. 
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4.4. Entrevistas a distribuidores de informação turística electrónica em 

dispositivos móveis 

 

Com o objectivo de complementar a informação recolhida no benchmarking 

relativo aos GTEM disponíveis no País, realizaram-se meia dúzia de entrevistas semi-

estruturadas a especialistas na distribuição de informação turística electrónica em 

dispositivos móveis. Destas, destacam-se três
287

, por terem contribuído para aclarar os 

conceitos presentes nesta investigação, para além de explicitarem aprofundadamente o 

serviço disponibilizado e as tecnologias envolvidas nos respectivos projectos.  

Na sequência das entrevistas realçadas anteriormente, extraem-se ilações 

pertinentes para esta investigação. Assim, verifica-se que existe uma predisposição 

crescente para a utilização destas tecnologias, sobretudo por parte dos visitantes mais 

jovens, que deve ser aproveitada pelos destinos turísticos. Esta inferência resultou da 

análise de outros projectos nacionais e internacionais realizada pelos técnicos das 

entidades contactadas. A informação turística disponibilizada em GTEM revela 

vantagens na quantidade de conteúdos facultados face às tradicionais brochuras e na 

respectiva facilidade de actualização, esta sem implicar os habituais desperdícios de 

flyers. Por outro lado, os conteúdos são sempre divulgados da mesma forma, não 

havendo lugar a lapsos, inexactidões, desactualizações nem a modificações, em função 

do momento e do contexto, como pode acontecer nas informações divulgadas pelos 

guias-intérpretes. As aplicações incorporadas nos GTEM são de utilização intuitiva, 

semelhante à utilização de um telemóvel, no sentido de ir ao encontro da grande maioria 

dos potenciais utilizadores. Porém, verifica-se uma necessidade premente de melhorar 

as aplicações, tornando-as ainda mais simples, mas sobretudo mais eficazes, perante as 

dificuldades de operacionalização, essencialmente relacionadas com a recepção do sinal 

GPS, que se traduzem numa deficiente promoção dos serviços oferecidos. 

A recolha de informação possibilitada pelas aplicações incorporadas nos GTEM 

facilita uma gestão mais eficaz por parte das entidades proprietárias. Estas podem 

também induzir a fruição de determinados percursos em detrimento de outros em função 

da fauna e flora em presença e das respectivas épocas em que as visitas se realizam, 
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 Dr.ª Carla Rodrigues, técnica da ADERE - Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (projecto MobileTRails no PNPG), entrevista efectuada em 12 de Agosto de 

2010; Dr. António Farropas, sócio da empresa Edeventos (projecto Audioguia de Monsanto), entrevista 

realizada em 15 de Agosto de 2010; Dr. Pedro Saraiva, coordenador da equipa técnica da TAGUS – 

Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior (projecto InSITU), entrevista 

efectivada em 16 de Agosto de 2010.    
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especialmente nas áreas sensíveis. O acesso rápido à informação turística num portal de 

suporte ao GTEM revela-se pertinente para os interesses dos visitantes e turistas.  

Estas tecnologias contribuem para o DTS no sentido em que disponibilizam 

informações sobre educação e preservação ambiental, para além de incrementarem o 

número de visitantes e, por essa via, ajudarem a economia local. As preocupações com a 

sustentabilidade ambiental no PNPG estão asseguradas, uma vez que a gestão dos 

trilhos propostos incorpora condicionantes, tendo em consideração, por exemplo, as 

épocas de nidificação, situação que as tradicionais brochuras não contemplam. 

Verificou-se um insuficiente envolvimento dos stakeholders no processo de 

planeamento e implementação destas tecnologias, sobretudo visitantes/turistas e as 

comunidades locais, embora estas tivessem sido representadas pelos presidentes das 

juntas de freguesia dos territórios abrangidos. Os GTEM proporcionam experiências 

marcantes pela autonomia intrínseca das visitas, especialmente em locais pouco 

divulgados, complementada pelo despertar dos sentidos que as tecnologias multimédia 

fomentam, embora esta vertente seja a que necessita de maiores e melhores 

desenvolvimentos. Contudo, as estórias que podem eventualmente ser veiculadas pelas 

tecnologias ficam aquém das que podem ser divulgadas pelos guias-intérpretes e 

sobretudo pelas comunidades locais, considerando as características da comunicação 

estabelecida por viva-voz e as sensações que suscita nos visitantes/turistas.  

Os serviços de GTEM são componentes complementares da oferta turística e não 

substitutos ao préstimo proporcionado pelos guias-intérpretes, uma vez que os públicos-

alvo são distintos. Os visitantes entusiastas da fruição autónoma do território, apoiados 

pela sinalética e pelo GPS, normalmente não recorrem ao serviço de guia, 

contrariamente àqueles que não se sentem à vontade para percorrer sozinhos os trilhos.  

O futuro destas tecnologias é promissor, mas a sua generalização levará tempo. 

No entanto, tornam-se actualmente diferenciadoras dos destinos turísticos, ao 

constituírem uma orientação preciosa da deslocação nos trilhos, indo ao encontro de um 

potencial mercado em expansão.   
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4.5. Análise crítica e conclusão 

Nesta secção efectua-se uma análise e conclusão relativas ao benchmarking 

efectuado aos projectos de GTEM, implementados ou em fase de implementação, e a 

algumas plataformas WebGIS, considerando que os resultados obtidos nos inquéritos 

foram explanados aprofundadamente na respectiva secção e que as informações mais 

relevantes partilhadas nas entrevistas também foram sintetizadas anteriormente. 

Em conformidade com o referido anteriormente, o benchmarking realizado 

permite concluir que estas tecnologias ainda se encontram numa fase incipiente, 

sobretudo as primeiras, quer em Portugal, quer nos demais países.  

Como são projectos que recorrem a criações inovadoras e ainda em fase de 

aperfeiçoamento na sua adaptação à realidade das actividades turísticas, pressupõem um 

indesejável processo demorado de difusão e de incremento da qualidade, no sentido de 

corresponderem aos diversificados interesses em presença, desde os produtores aos 

utilizadores finais, passando pelo distribuidores, ou seja as entidades que estruturam a 

oferta turística nas escalas nacional, regional e local e as empresas que pretendem 

investir na disponibilização dos serviços baseados nestas tecnologias. As condicionantes 

operacionais, das quais sobressaem as dificuldades em aceder à informação cartográfica, 

geográfica, turística, entre outras, e as limitações técnicas na produção dos softwares, 

bem como os investimentos inerentes aos projectos analisados revelam que, apesar do 

interesse que todos os destinos turísticos possam ter na implementação destes serviços, 

na prática poucos serão os que conseguirão tirar partido dos mesmos, diferenciando-se 

positivamente num mercado cada vez mais exigente e concorrencial.  

Apesar das relevantes vantagens que os WebGIS e os GTEM proporcionam, quer 

para a procura, quer para a oferta, e consequentemente para o desenvolvimento turístico 

dos destinos, nomeadamente na disponibilização de conteúdos turísticos, conforme 

ficará patente na operacionalização daqueles à RHLT, que será explicada no capítulo 

seguinte, persistem ainda limitações técnicas e tecnológicas que obstaculizam a retirada 

do máximo proveito dos serviços que aquelas tecnologias podem reverter para as 

actividades turísticas, beneficiando os visitantes e turistas, como sejam a partilha da 

informação produzida durante as suas viagens, designadamente, fotografias, vídeos, 

comentários e os próprios trilhos percorridos, para além da ausência de interacção entre 

os diversos caminhantes numa determinada área e entre estes e as entidades gestoras. 
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Capítulo 5 – Informação turística electrónica e tourings culturais e paisagísticos na 

Rota Histórica das Linhas de Torres 

  

 A área de estudo no âmbito desta investigação corresponde à NUTS II Lisboa e 

Vale do Tejo (LVT). O seu enquadramento territorial está explanado na secção 5.1. 

Também nesta secção, fundamenta-se a utilização desta unidade territorial na 

dissertação, considerando que formalmente não existe desde 2002, mas que continuou a 

ser usada e que recentemente adquiriu novo significado, designadamente no âmbito das 

estruturas de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). A 

NUTS II Lisboa e Vale do Tejo possui excelentes características para a prática de 

tourings culturais e paisagísticos, desde logo por nela se incluir Santarém, Tomar, 

Fátima, Óbidos e Mafra, destinos tradicionais deste produto turístico. Contudo, nesta 

investigação dar-se-á particular relevo ao território da RHLT, constituído pelos 

seguintes municípios: Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, 

Torres Vedras e Vila Franca de Xira. 

 Posteriormente, na secção 5.2 apresenta-se, no âmbito das tendências principais 

do turismo na RLVT, a informação relativa à oferta e à procura turísticas, bem como a 

adequação entre ambas, com destaque para os seis municípios da Plataforma 

Intermunicipal para as Linhas de Torres (PILT). No sentido de auxiliar a compreensão 

da organização turística do território da região de LVT procede-se, também, a uma 

análise retrospectiva dos órgãos de gestão regional do turismo, face à sua importância 

no quadro institucional e regulatório das respectivas actividades, designadamente os 

tourings culturais e paisagísticos. Seguidamente, avalia-se a relevância crescente dos 

tourings na RLVT, culminando este processo numa análise SWOT
288

 sucinta deste 

produto turístico. 

 Nas secções 5.3 e 5.4, ainda no que respeita à produção primária de informação, 

desenvolve-se a operacionalização de uma plataforma WebGIS dedicada à RHLT, 

produzida no âmbito desta investigação no software ArcGIS (Desktop, Server e Viewer 

for Flex), bem como a sua articulação com um GTEM, alicerçado na aplicação 

MobileTrails. No seu conjunto, estas tecnologias, cujo desenvolvimento não encerra 
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 Produzida na disciplina de Concepção e Desenvolvimento de Produtos Turísticos, no âmbito do 

Mestrado em Turismo - Gestão Estratégica de Destinos Turísticos, realizada na ESHTE em 2008, ao 

abrigo de um protocolo estabelecido entre a Coordenação do Programa de Doutoramento do IGOT e a 

Direcção daquela Escola.   
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nesta investigação
289

, permitirão a promoção de percursos pedestres e de roteiros 

temáticos que, a par de outras acções da PILT direccionadas para os operadores 

turísticos, contribuirão para o incremento da oferta e procura turísticas e para o 

desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.  

 A secção 5.5 compreende uma análise crítica e conclusão do Capítulo 5, 

especialmente no que diz respeito à operacionalização das tecnologias referidas 

anteriormente e aos respectivos factores críticos de sucesso, bem como os 

condicionalismos constatados no trabalho de campo desenvolvido.    

 

5.1. Enquadramento territorial da RLVT e da Rota Histórica das Linhas de 

Torres  

 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de 

Novembro, motivadas pela necessidade de adequação das NUTS ao desenvolvimento 

socioeconómico mais recente das regiões
290

, a região de Lisboa – constituída pelas sub-

regiões Grande Lisboa (que passou a incluir o município de Mafra) e Península de 

Setúbal – passou a corresponder ao território da Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

No seguimento, as sub-regiões Oeste e Médio Tejo transitaram para a NUTS II Centro e 

a sub-região Lezíria do Tejo para a NUTS II Alentejo (Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente, 2002).  

Se, de facto, a RLVT deixou de existir por força desta legislação, a verdade é 

que esta designação sempre persistiu em estudos, estatísticas e demais informação 

disponibilizada, como o planeamento e a promoção turística. A Figura 110 revela a 

nova composição das NUTS para a área da antiga RLVT, objecto desta investigação, 

incluindo as alterações na sub-região Grande Lisboa, decorrentes do Decreto-Lei n.º 

244/2002, da criação do município de Odivelas e da transição do município de Mafra da 

sub-região Oeste, conforme referido anteriormente.  
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 Considerando as limitações inerentes a um projecto de investigação desta natureza, face à dimensão 

dos contextos e conteúdos em presença na RHLT, a disponibilização online para utilização pública da 

informação georreferenciada dos locais de interesse (fortes, restauração, alojamento, vegetação 

característica, entre outros) dos percursos pedestres e dos roteiros temáticos das Linhas de Torres 

implicará a constituição de uma equipa mais alargada que completará a informação já produzida nas 

plataformas WebGIS e de suporte ao MobileTrails, integrando valências não consideradas, como por 

exemplo, os recursos naturais. 
290

 Estava em causa a elegibilidade da Região de Lisboa e Vale do Tejo para a melhor captação de fundos 

estruturais da UE, prejudicando as sub-regiões Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo por se encontrarem 

menos desenvolvidas quando comparadas com a Área Metropolitana de Lisboa. 
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Figura 110 – NUTS III da Região de Lisboa e Vale do Tejo  
Fonte: produção própria, baseada na legislação relativa às NUTS. 

Cartografia de base: IGP. 

 A RLVT localizada no litoral Oeste de Portugal, integrando uma parte da bacia 

hidrográfica inferior do rio Tejo, a AML e a área costeira a norte desta, correspondia às 

cinco NUTS III Grande Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lezíria do Tejo e Médio 

Tejo, a 51 municípios e a 525 freguesias, tendo por limites Fátima, a norte, e Setúbal, a 

sul. Em termos orográficos destacam-se o Maciço Calcário Estremenho, formado pelas 

Serras de Aire, Candeeiros e Montejunto, a Serra de Sintra e a Serra da Arrábida, bem 

como as colinas e vales encaixados onde o exército luso-britânico construiu os fortes, 

redutos e baterias de defesa de Lisboa, aquando da terceira invasão francesa (Figura 

111).  

O território correspondente à RLVT representava em 2009, de acordo com as 

estimativas do INE (2011), uma superfície de 11 802,3 km
2
 (12,8% do território 

nacional), cerca de um terço (34,6%) da população residente no País (3 677 584 

habitantes)
291

 e uma densidade populacional de 312 hab./km
2
 (a mais elevada do 

Portugal). 
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 Distribuída desequilibradamente do seguinte modo, relativamente ao total nacional: Grande Lisboa 

19,1%; Península de Setúbal 7,5%; Oeste 3,4%; Lezíria do Tejo 2,4% e Médio Tejo 2,2%. Na RLVT a 



João Reis           Capítulo 5 – Informação turística electrónica e tourings culturais e paisagísticos na RHLT 

 290 

 
 

Figura 111 – Relevo e redes viária e hidrográfica da RLVT 
Fonte: produção própria;  

Base Cartográfica: IGP, IGeoE e Agência Portuguesa do Ambiente. 

 De acordo com o Programa Operacional Regional Lisboa e Vale do Tejo 2000-

2006 (PORLVT), a RLVT apresentava demograficamente valores superiores aos do 

País, quer de envelhecimento da população, quer de densidade populacional, ainda que 

a desagregação desta região revele realidades diferenciadas. Com efeito, no Vale do 

Tejo (Lezíria do Tejo e Médio Tejo), subunidade mais extensa, a densidade 

populacional era relativamente baixa (71 hab./km
2
 em 2001), a concentração do 

povoamento era crescente e a população encontrava-se envelhecida. Na Grande Lisboa, 

a densidade populacional era excepcionalmente elevada (1446 hab./km
2
 em 2001) e o 

envelhecimento populacional, apesar de médio para a Região, era superior ao do País. A 

Península de Setúbal apresentava elevada densidade populacional (471 hab./km
2
 em 

2001), o menor índice de envelhecimento da Região e um crescimento superior às 

restantes sub-regiões. Finalmente, o Oeste com uma densidade populacional de 152 

hab./km
2
 (em 2001), evidenciava um envelhecimento da população ligeiramente 

superior à média da região e um crescimento superior à média nacional. No tocante à 

                                                                                                                                               
distribuição é a seguinte: Grande Lisboa 55,3%; Península de Setúbal 21,7%; Oeste 10,0%; Lezíria do 

Tejo 6,8% e Médio Tejo 6,3%, correspondendo à AML 77% da população desta região. 
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escolarização, a RLVT revelava uma taxa de escolarização superior à média nacional e 

a taxa de analfabetismo era a mais baixa do País (Quadro Comunitário de Apoio III, 

2008).  

 Verifica-se a partir da análise de informação estatística mais actualizada que as 

dinâmicas populacionais se têm mantido no território correspondente à RLVT, com a 

sub-região Península de Setúbal a registar uma taxa de variação da população residente 

superior às restantes sub-regiões, embora abrandando o ritmo de crescimento à 

semelhança do País.  

 Climatologicamente, a RLVT apresenta características do Clima Mediterrâneo, 

com influências atlânticas na faixa litoral, mais fortes a norte da Serra de Sintra e a 

oeste dos sistemas montanhosos Montejunto, Aire e Candeeiros, traduzidas num 

período estival quente e seco e Outonos e Invernos suaves.  

No geral, verificam-se fracas amplitudes térmicas, consequência do efeito 

amenizador do Oceano Atlântico, elevadas humidades relativas e frequentes nevoeiros, 

sobretudo na faixa litoral, onde nas tardes de Verão ocorre o característico vento, 

denominado Nortada, que condiciona o turismo balnear nas praias setentrionais da 

região, ainda que atraia alguns veraneantes adeptos de ambientes mais frescos em plena 

época estival. No interior da Região, no Vale do Tejo, por influência da 

continentalidade ocorrem amplitudes térmicas superiores e os Verões são mais quentes.  

As temperaturas médias anuais do ar mais elevadas na Região verificam-se na 

Costa do Estoril, Península de Setúbal, excepto na Serra da Arrábida, e grande parte do 

Vale do Tejo. As precipitações mais abundantes ocorrem sobretudo nos meses do 

Outono e do Inverno e chegam a ultrapassar os 1000 mm por ano, devido à influência 

da altitude, nas Serras de Sintra, Montejunto, Aire e Candeeiros, autênticas barreiras às 

massas de ar oceânicas. No entanto, nas áreas interiores e meridionais da Região as 

precipitações médias são de 500 mm por ano. Entre o litoral e o Vale do Tejo o clima é, 

assim, de transição, uma vez que as influências marítimas são menores devido à 

protecção que os sistemas montanhosos proporcionam (Figuras 112 e 113) (Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 1998). 
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Figura 112 – Temperatura média diária do ar na RLVT 
Fonte: CCRLVT (1998) 

Neste contexto, a fruição de tourings culturais e paisagísticos no território 

correspondente à RHLT, em que as subidas e descidas são frequentes, carece de 

particular atenção às condições meteorológicas, face às características climáticas 

descritas, aconselhando vestuário e equipamento adequado, pois se no Inverno a 

precipitação e o vento podem criar obstáculos às caminhadas, no Verão as temperaturas 

elevadas e o vento também as influenciam. Assim, considera-se a Primavera e o Outono 

como as Estações mais favoráveis à visitação das fortificações das Linhas de Torres.    
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 Figura 113 – Precipitação anual na RLVT 
Fonte: CCRLVT (1998) 

 O conjunto da RLVT, com 35% da área predominantemente urbana onde, 

segundo os censos de 2001, residia aproximadamente 86% da população (Sociedade 

Portuguesa de Inovação, 2005), marcado pela polarização metropolitana, revela 

igualmente neste domínio realidades contrastadas, mas que se articulam, 

designadamente a AML e as áreas envolventes. Nestas áreas, de características rurais, é 

possível observar núcleos urbanos centrais com algum dinamismo socioeconómico, 

ainda que os contrastes a este nível sejam significativos nas sub-regiões que constituem 

a RLVT. São também patentes nesta região disparidades consideráveis relativamente às 

infra-estruturas e equipamentos sociais básicos, designadamente nas áreas suburbanas e 

rurais.  
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 A heterogeneidade da RLVT não se revela unicamente nas disparidades 

mencionadas. Com efeito, constata-se a existência de diversidades, potencialmente 

positivas ao contrário das anteriores, designadamente de natureza patrimonial (natural, 

paisagística, histórica e cultural) e organizacional (empresas e instituições) (Quadro 

Comunitário de Apoio III, 2008). A RLVT é detentora de riquíssimos recursos naturais 

(expressos nas Áreas de Conservação da Natureza: Rede Nacional de Áreas 

Protegidas
292

; Zonas de Protecção Especial para a Avifauna
293

; Rede Internacional de 

Reservas Biogenéticas
294

; Rede Internacional de Reservas da Biosfera
295

 e Habitats 

Naturais - Projecto “Biótopos Corine”
296

) e culturais, testemunhados por numerosos 

monumentos nacionais e imóveis de interesse público, quer pelo seu valor patrimonial, 

quer pela sua singularidade, com elevado potencial de desenvolvimento turístico 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 

1998). Todavia, considerando que a RLVT é um território fortemente pressionado pelas 

actividades antrópicas, onde persistem os “atentados” ambientais
297

 traduzidos numa 

degradação ambiental e paisagística, para benefício de alguns, porém prejudicando 

todos, é necessário que sejam tomadas medidas concretas no sentido de assegurarem a 

sustentabilidade ambiental, económica, social, cultural e territorial da região. 

 Relativamente aos recursos naturais da RLVT, integrados na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas, destaca-se os seguintes (Figura 114):  

i. Parque Natural de Sintra-Cascais: compreende um extraordinário património 

natural e cultural numa área densamente povoada; integra a Paisagem 

Cultural de Sintra, inscrita na Lista de Bens Patrimoniais da UNESCO, de 

que são exemplos o Parque e Palácio de Monserrate, o Palácio Nacional de 

Sintra, o Parque e Palácio da Pena, a Quinta da Regaleira e o Castelo dos 

Mouros. 
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 Reservas e Parques Naturais, Áreas de Paisagem Protegida e Sítios Classificados, que serão 

explanados seguidamente. 
293

 Ilhas das Berlengas, estuários do Tejo e do Sado e Paul de Boquilobo. 
294

 Serra da Arrábida e ilhas das Berlengas. 
295

 Paul de Boquilobo. 
296

 Ilhas das Berlengas, Lagoas de Óbidos e de Albufeira, cabos da Roca e Espichel, Açude da Agolada, 

Monte da Barca, pauis de Boquilobo e de Trejoito, serras da Arrábida, de Montejunto e de Aire e 

Candeeiros, estuários do Sado e do Tejo, Tapada de Mafra, parque natural de Sintra Cascais, Pedra 

Furada, Cresmina, Mata Nacional dos Medos, Arriba Fóssil da Costa da Caparica e Peniche, Papoa, ilha 

das Pombas.   
297

 Ignorados ou consentidos pelo deficiente planeamento, ordenamento e gestão do território, desde a 

construção imobiliária desenfreada no litoral até à poluição dos cursos de água, originada pelas descargas 

clandestinas de resíduos orgânicos, passando por alguma ignorância da qualidade do património relativo 

às Linhas de Torres e consequente destruição por parte das comunidades locais. 
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ii. Parque Natural da Serra da Arrábida: possuidor de um valor paisagístico 

extraordinário está contudo ameaçado pela excessiva extracção de calcário; 

preserva um dos últimos exemplos da mata mediterrânica original. 

iii. Parque Natural das Serras de Aire e dos Candeeiros: integra a Serra de Aire e 

a dos Candeeiros que fazem parte do Maciço Calcário Estremenho, 

caracterizado por formações geológicas únicas, designadamente grutas e 

algares, para além da diversidade florística e faunística. 

iv. Reserva Natural do Estuário do Tejo: na proximidade da cidade de Lisboa, 

engloba uma extensa área de águas estuarinas, os mouchões do Tejo e o 

sapal de Pancas; é um local de excelência para as aves invernarem.  

v. Reserva Natural do Estuário do Sado: localizada junto à cidade de Setúbal, 

em área estuarina, é possuidora de habitats diversificados, incluindo sapais, 

rios, bancos de areia, salinas, praias e dunas, onde se podem encontrar 

inúmeras espécies faunísticas e florísticas de reconhecido valor. 

vi. Reserva Natural das Berlengas: localizada no arquipélago das Berlengas 

(município de Peniche), a Noroeste do Cabo Carvoeiro, é constituída por 

formações graníticas e possui uma diversidade faunística e florística, 

incluindo alguns endemismos. 

vii. Reserva Natural do Paul de Boquilobo: pertencente ao município da Golegã, 

representa um habitat diversificado dominado por zonas húmidas onde 

nidificam inúmeras espécies; é também um importante local de concentração 

de espécies invernantes.  

viii. Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica: a Arriba Fóssil, 

integrada na plataforma litoral, domina a paisagem, desde a Costa de 

Caparica até à Lagoa de Albufeira (município de Almada); possui uma fauna 

fóssil indiciadora da presença de águas quentes e apresenta um aspecto 

particular resultante de processos erosivos intensos.   
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Figura 114 – Recursos Hídricos e Áreas Protegidas na RLVT 
Fonte: produção própria;  

Base Cartográfica: IGP, IGeoE e Agência Portuguesa do Ambiente. 

No que diz respeito aos recursos hídricos, a RLVT é abrangida maioritariamente 

pela bacia hidrográfica do Tejo – cujos afluentes mais extensos e caudalosos, como é o 

caso do rio Zêzere
298

, se localizam na margem direita, destacando-se na margem 

esquerda o rio Sorraia –, mas também pelas denominadas Ribeiras do Oeste (Sizandro, 

Lizandro, Safarujo, Cuco, entre outras) e por alguns cursos de água pertencentes à bacia 

hidrográfica do Sado. 

A RLVT possui um legado patrimonial histórico, arqueológico e arquitectónico 

riquíssimo, destacando-se por exemplo “os castelos medievais (Lisboa e Óbidos), os 

palácios (Queluz, Ajuda), as fortalezas junto ao mar (Peniche) e vários monumentos 

classificados como é o caso da Torre de Belém, o Mosteiro do Jerónimos em Lisboa e o 

Convento de Cristo em Tomar” (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 1998: 17), a paisagem cultural de Sintra e as 

fortificações das Linhas de Torres, que esta investigação se propõe promover, indo ao 

                                                 
298

 Curso de água onde se localiza a Barragem de Castelo de Bode e a respectiva Albufeira, que é, 

simultaneamente, uma reserva de água estratégica para a região e um recurso turístico extremamente 

importante, uma vez que é um local de eleição para actividades de recreio e lazer, designadamente 

desportos náuticos em contacto com a natureza. 
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encontro do elevado potencial de desenvolvimento turístico que lhes é inerente. No 

entanto, a oferta de Património Classificado no município de Lisboa destaca-se 

claramente dos restantes municípios da RLVT (Figura 115).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 – Património Classificado na RLVT 
Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (1998) 

 Relativamente às infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento, a RLVT tem 

vindo a ser dotada de uma rede de eixos rodoviários longitudinais e transversais (dos 

quais se destacam no território da RHLT os seguintes: A1, A8, A10 e A21) e de novas 

travessias do rio Tejo (Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, Ponte da Lezíria, no 

Carregado, e Ponte Salgueiro Maia, em Santarém), bem como de eixos de 

atravessamento da Grande Lisboa, designadamente a Circular Regional Interior de 

Lisboa (CRIL), a Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL/A9) e o Eixo Norte-Sul, 

que têm permitido melhorar as acessibilidades entre os vários territórios da região e 

entre estes e o exterior, tal como a rede ferroviária, através da modernização do material 
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circulante e da ligação Norte-Sul pela Ponte 25 de Abril (Figura 116). O porto de 

Lisboa, para além da importância estratégica para o desenvolvimento económico da 

região e do País, embora condicionado pelas dificuldades de expansão, proporciona 

relevantes serviços no âmbito do turismo náutico e de cruzeiros. As infra-estruturas de 

saneamento básico e de distribuição de energia não apresentam problemas de maior e as 

redes de equipamentos escolares, de saúde e de apoio às actividades económicas, como 

por exemplo a oferta de serviços bancários, são das mais desenvolvidas do País. 

 
 

Figura 116 – Rede de ligações territoriais da RLVT 
Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (1999) 

 As infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento turístico do território da RHLT 

denotam fragilidades relevantes. No que diz respeito à rede ferroviária, a linha do Oeste 

está obsoleta há dezenas de anos não servindo os interesses da região, embora pelo facto 

de atravessar paisagens soberbas, nas proximidades de colinas onde foram construídas 

algumas das fortificações das Linhas de Torres, possa ainda atrair alguns visitantes. 

Quanto à rede viária, especialmente a municipal que dá acesso às fortificações da 

RHLT, encontra-se muito degradada, apesar das autarquias estarem a envidar esforços 

no sentido de as recuperar, como já é possível observar em alguns fortes a incluir nos 
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roteiros temáticos em produção. A sinalética da RHLT ainda se encontra incompleta, 

obstaculizando uma correcta orientação nas deslocações em viatura para as fortificações 

incluídas em alguns roteiros. Já no que concerne à sinalética inerente aos percursos da 

GR30, em desenvolvimento, nos que já foram inaugurados verifica-se um esforço para 

permitir uma orientação eficaz aos pedestrianistas. Todavia, perante as lacunas 

existentes na sinalética, julga-se que as tecnologias em desenvolvimento nesta 

investigação serão uma mais-valia, pois permitem que os visitantes da RHLT, quer em 

percursos pedestres, quer nas estradas e carreteiros, se orientem de uma forma efectiva 

com recurso a dispositivos GPS, conforme se desenvolverá na secção 5.3. O incremento 

das acções de envolvimento das comunidades e dos empresários locais (restauração, 

alojamento, animação, entre outros) para o projecto da RHLT é uma necessidade, 

embora se reconheça que algum trabalho neste sentido já foi realizado.         

A RLVT, conforme identifica o Programa Nacional da Política de Ordenamento 

do Território (Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano, 2008), é detentora do mais relevante desenvolvimento nacional e, como 

principal área económica do País, concentra 45% do PIB
299

, como resultado do elevado 

contributo da Grande Lisboa e da Península de Setúbal (é evidente o fosso entre estas e 

as restantes sub-regiões), “polarizando funcionalmente um vasto território que vai de 

Leiria a Évora e a Sines”. De facto, esta Região regista os mais elevados níveis médios 

de rendimento per capita e de produtividade, destacando-se o sector terciário, quer em 

valores do VAB
300

 que são superiores à média nacional, quer em população empregada. 

As actividades mais dinâmicas e com elevada representatividade na região são as 

seguintes: imobiliária e construção, serviços financeiros, agro-indústria, indústria 

automóvel, transportes, comunicações e turismo e lazer.  

 De acordo com aquele Instrumento de Gestão Territorial, programa orientador 

fundamental, de natureza estratégica ao qual se devem submeter os demais, a RLVT, 

particularmente a AML, terá um papel preponderante na estruturação do território 

nacional. Com efeito, “as infra-estruturas de conectividade internacional, a natureza 

das actividades económicas, a concentração de infra-estruturas de conhecimento e a 

qualidade dos recursos humanos tornam esta região a principal plataforma de 

internacionalização do País e a melhor posicionada para a atracção e o 

desenvolvimento de funções supra-nacionais, permitindo-lhe aspirar a um papel 
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   Produto Interno Bruto. 
300

   Valor Acrescentado Bruto. 



João Reis           Capítulo 5 – Informação turística electrónica e tourings culturais e paisagísticos na RHLT 

 300 

acrescido na organização do território europeu”. Por outro lado, a AML “dispõe de 

condições naturais singulares (…) que lhe dão vantagem em termos de acessibilidade 

internacional e são importantes trunfos na atractividade internacional de actividades, 

eventos e fluxos turísticos”. Acresce mencionar, também, que “a região dispõe de um 

elevado potencial portuário e de acostagem, que abarca o transporte de mercadorias, o 

turismo, o recreio e lazer e o desporto náutico, com capacidade de marcação de 

posição em rotas mundiais”, e que a projectada rede ferroviária de alta velocidade 

permitirá, quando implementada, desenvolver ainda mais esta importante parcela do 

território nacional.  

 A difusão espacial da inovação e do desenvolvimento tecnológico será 

responsável, num futuro próximo, pelo elevado grau de competitividade e de 

desenvolvimento que esta Região atingirá, tal como contemplado no Plano Estratégico 

da RLVT (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2005). De facto, verifica-se uma 

dinâmica de estímulo e apoio aos investimentos em empresas de base tecnológica que 

não convém desprezar.  

 Para além disso, Lisboa será, eventualmente, de acordo com as previsões do 

Ministério da Economia e da Inovação (2006b) a região do País que mais contribuirá 

para o aumento das dormidas de estrangeiros entre 2006 e 2015, estimando-se o 

crescimento em 6,7% ao ano.  

 

Linhas de Torres Vedras 

Conforme referido anteriormente, esta investigação coincide territorialmente 

com a antiga RLVT, designadamente nos municípios onde foram construídas as 1.ª e 2.ª 

Linhas de Torres Vedras, também conhecidas por Linhas de Torres (Figura 117). Este 

conjunto de fortificações integrava o sistema defensivo de Lisboa com o objectivo de 

impedir o avanço das forças napoleónicas em 1810, durante a terceira invasão francesa, 

no seguimento do Bloqueio Continental decretado, em 1806, pelo imperador Napoleão 

Bonaparte, no qual os países europeus deveriam interditar os seus portos aos navios do 

Reino Unido. Como Portugal, desafiou o Bloqueio Continental, vê-se envolvido na 

contenda entre o império gaulês e o seu velho aliado britânico. É neste contexto que 

ocorre a primeira invasão do País, em 1807, sob o comando do General Junot que 

chegou a ocupar Lisboa, tendo terminado em 1808 com a vitória luso-britânica nas 

batalhas da Roliça e do Vimeiro. Em 1809, o exército gaulês invade novamente 
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Portugal, desta vez sob o comando do Marechal Soult, tendo ocupado o Porto, mas foi 

obrigado a abandonar o País, após a derrota na batalha do Douro imposta novamente 

pelo exército aliado. A terceira invasão ocorreu em 1810, sob o comando do General 

Massena, e terminou com a retirada das tropas francesas perante a constatação da 

impossibilidade de transpor a estrutura defensiva das Linhas de Torres e de derrotar a 

estratégia militar de Wellington para defender Portugal
301

. 

 

Figura 117 – 1.ª e 2.ª Linhas de Torres 
Fonte: produção própria, baseada em Melícias (2010), Norris e Bremner (2001), PILT e trabalho de 

campo realizado entre Abril e Junho de 2011. 

Base Cartográfica: IGP. 

 

As Linhas de Defesa de Lisboa representam um sistema militar formado por 

fortes, redutos e baterias
302

 (Figura 118), construídos entre 1809 e 1812 ao longo de 

quatro linhas, num total de 152 obras (142 nas 1.ª e 2.ª Linhas
303

, das quais restam 111 

em diferentes estados de conservação) e de cerca de 90 km de extensão.  

                                                 
301

 Massena terá exclamado, perante a dimensão das estruturas defensivas das Linhas de Torres, “Que 

diable! Welligton n’a pas construit ces montagnes!” (Guedalla, 1946: 199 in Monteiro et al., 2011: 57).   
302

 Complementado com canhoneiras, traveses, paliçadas, trincheiras, fossos, abatis, covas de lobo, 

escarpas, diques e vales inundados, estradas barricadas e pontes minadas, postes telegráficos, para além 

das canhoneiras da frota naval inglesa que controlavam os flancos das Linhas, no Rio Tejo e no Atlântico.   
303

 Distribuídas na 1.ª Linha da seguinte forma: 20 em Vila Franca de Xira; 3 em Arruda dos Vinhos; 3 

em Loures; 2 em Mafra; 8 em Sobral de Monte Agraço; 37 em Torres Vedras, perfazendo 73 obras nesta 

Linha. Na 2.ª Linha foram edificadas 69 fortificações, cuja disposição foi a seguinte: 13 em Vila Franca 
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A 1.ª Linha, designada Linha Avançada, foi implantada nos municípios de Vila 

Franca de Xira, Loures, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e 

Mafra, ou seja entre Alhandra e a foz do Rio Sizandro, integrando as elevações destes 

territórios, num total de cerca de 40 km de extensão (mais de 70 km se se considerar a 

ligação dos fortes, redutos e baterias pelas cumeadas e vales, de acordo com a 

representação cartográfica da Figura 117).  

 

 

 

 

 

Figura 118 – Aguarelas alusivas às fortificações das Linhas de Torres 

Fonte: PILT (Câmara Municipal de Mafra; autoria de Pedro Ramos) 

A 2.ª Linha, denominada Linha Principal, foi estabelecida nos municípios de 

Vila Franca de Xira, Loures e Mafra, isto é, entre Póvoa de Santa Iria e Ribamar, e 

contemplou a Serra de Serves (Vila Franca de Xira), as Serras de Fanhões e 

Montachique (Loures) e a Serra de Chipre (Mafra), ao longo de cerca de 37 quilómetros 

de extensão (mais de 60 km se as obras forem ligadas por montes e depressões, 

igualmente em conformidade com a Figura 117). Estas duas linhas localizadas a norte 

de Lisboa são apelidadas de Linhas de Torres Vedras e são o território de aplicação 

tecnológica desta investigação.  

Para além das Linhas de Torres Vedras, com um posicionamento que protegia o 

flanco esquerdo, no Atlântico, e o direito, no Rio Tejo, bem como a extensão de 

interligação, que tinham como objectivo travar o avanço dos franceses, protegendo 

Lisboa de uma eventual terceira invasão francesa, que acabou por acontecer, foi 

construída uma 3.ª Linha de defesa de Lisboa no município de Oeiras, entre Paço de 

Arcos e a Torre da Junqueira, perfazendo 3 quilómetros de extensão, incluindo o Forte 

Grande da Cruz de Algueirão e a Fortaleza de S. Julião da Barra, entre outras obras de 

defesa, com a finalidade de apoiar operações logísticas, mas igualmente, o embarque 

seguro do exército britânico, caso houvesse necessidade de retirada.  

                                                                                                                                               
de Xira; 16 em Loures; 40 em Mafra. Na 1.ª Linha as altitudes variam entre os 2 e os 442 metros, na 

bateria do Tejo em Alhandra (Vila Franca de Xira) e no Forte do Alqueidão (Santo Quintino - Sobral de 

Monte Agraço), respectivamente, enquanto na 2.ª Linha a obra menos elevada é o Forte do Salgado (Forte 

da Casa - Vila Franca de Xira), a apenas 4 metros de altitude, e a mais elevada, a 369 metros de altitude, é 

o Forte de Santa Maria (Malveira - Mafra) (     Anexo 70).  
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Uma 4.ª Linha foi construída no município de Almada, entre Mutela (Cacilhas) e 

o alto da Raposeira (Trafaria), numa extensão de 7,5 quilómetros, com o propósito de 

acautelar a segurança do eventual embarque dos britânicos, mas sobretudo controlar 

eventuais ofensivas dos franceses, por terra, na Península de Setúbal, defendendo deste 

modo Lisboa e a armada ancorada no Tejo.  

A estratégia que conduziu à implementação deste sistema defensivo, 

preconizadas por Arthur Wellesley, Marquês do Douro e, mais tarde, Duque de 

Wellington
304

, resultou “(…) de um processo de construção continuado no tempo e não 

de um plano de construção estático aplicado sem alterações” (Lobo, 2008: 81-82 in 

ICEA, 2008). Conforme refere Melícias (2008: 39 in Pinto, 2011: 116) “foi antes uma 

estratégia de defesa em profundidade, com base no desgaste constante e no corte de 

apoios e abastecimentos, culminando numa derradeira barreira, próxima a Lisboa, que 

finalmente decidiria o destino da campanha”.  

As fortificações, em regra com traçado poligonal, para possibilitar a 

incorporação de maior quantidade de artilharia, eram guarnecidas com 200 a 300 

homens e articulavam-se entre si (todas eram avistadas pelos redutos mais próximos). 

Para além de serem construídas com muros fortificados e parapeitos, que permitiam 

fogo cruzado, reforçados com pedras e troncos, contavam na sua retaguarda com 

estradas militares que facilitavam as comunicações e a circulação de armas e militares, 

bem como os respectivos abastecimentos. É de realçar, sobretudo, o aproveitamento das 

características geomorfológicas e das vias de comunicação existentes, ou posteriormente 

planeadas e construídas, na Península de Lisboa para a edificação dos fortes, redutos e 

baterias, cujos números de identificação resultam da data de conclusão das obras e não 

da sua disposição ao longo das Linhas
305

, conforme está patente na Figura 117. De 

facto, as Ribeiras do Oeste têm a sua génese no relevo acentuado na área central deste 

território, no qual se sobressaem dois maciços montanhosos: a norte, a Serra do 

Alqueidão (447 m), que se estende “(…) para Sudeste pelas Serras da Carvalha, as 

                                                 
304

 A sua estratégia de defesa de Lisboa terá contado com os trabalhos desenvolvidos por José Maria das 

Neves Costa, do Corpo Real de Engenheiros, no seguimento do plano de defesa de Lisboa incumbido ao 

Coronel Vincent, chefe de engenharia do exército de Junot, perante a iminência de um desembarque 

inglês na Figueira da Foz, em 1808, mas igualmente por outros, como os oficiais ingleses, Richard 

Fletcher e John Thomas.  
305

 Embora propícia à edificação de posições defensivas, a paisagem natural foi no entanto transformada 

“(…) as encostas viradas a Norte tinham sido talhadas em escarpa e o solo cortado a golpes de picareta 

de maneira a tornar as vertentes ainda mais alcantiladas; as zonas mais pedregosas tinham sido furadas 

e feitas explodir para alterar os contornos dos penhascos; as barreiras naturais de espinheiros, que 

cobriam as zonas mais baixas do terreno tinham sido reforçadas com a demolição de árvores e 

protegidas, sempre que possível, por represas que inundavam os vales”(Terenas, 2010: 23-24 in Silva, 

2010). 
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Alturas de Trancoso, a Serra da Calhandriz, e do outro lado do vale, a Serra de 

Alhandra, gerando o vale da Ribeira da Silveira; o outro maciço desenvolve-se para 

Sudoeste do Alqueidão com uma corda de alturas a ligar Malveira, Mafra, 

Montachique e Fanhões e que se prolonga para nascente com a Serra de Serves, para 

lá do desfiladeiro de Bucelas, e para Sul com a Serra de Sintra” (Melícias, 2010: 100 

in Silva, 2010; RHTLa, 2011; Clímaco, 2010; Itinerante, 2010; Câmara Municipal de 

Torres Vedras, 2010; Ellis, 2009 in Itinerante, 2009; Norris e Bremner, 2001). 

 

Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT) 

 Reconhecida a riqueza e singularidade do património histórico-cultural das 

Linhas de Torres, alicerçado no sistema estratégico-militar que os fortes, redutos e 

baterias representam, foi constituída, em 2006, a PILT, a quem compete a gestão da 

RHLT, considerando os seguintes propósitos: “salvaguardar, recuperar e valorizar o 

património integrante das Linhas de Torres; requalificar urbana e paisagisticamente as 

áreas de implantação do conjunto e dos sítios que o integram, numa intervenção 

ordenadora, que aproveite e valorize o seu potencial paisagístico e natural; fruir e 

divulgar as estruturas intervencionadas, permitindo uma leitura de conjunto deste 

sistema defensivo, que abrange um vasto território; criar um produto turístico e 

cultural integrado de qualidade, captando mais-valias da proximidade de importantes 

rotas turísticas transnacionais; transformar este importante património cultural e 

arquitectónico num pólo de desenvolvimento local, ao nível dos vários municípios 

envolvidos; comemorar o Bicentenário das Linhas de Torres em 2009/2010” (RHLTb, 

2011).  

 As fortificações das Linhas de Torres, sem utilização militar desde 1810, foram-

se degradando. Contudo, face à sua importância histórica e cultural, têm vindo a 

afirmar-se como referencial da arquitectura e estratégia militares da história europeia
306

, 

suscitando a necessidade de intervenções de conservação, reabilitação e valorização, no 

sentido de as tornar um recurso educativo e turístico
307

 (Figura 119).  

                                                 
306

 Atendendo à quantidade de fortes, redutos e baterias e à sua extensão, mas também à às circunstâncias 

que nortearam à sua construção, integrando portugueses, ingleses e outros aliados europeus, e à eficácia 

bélica conseguida (RHLTc, 2011).  
307

 Para este projecto contribuem as componentes intermunicipal relativas a “(…) acções comuns, 

transversais a todos os Municípios, como são a colocação de sinalética informativa e direccional 

normalizada; a estratégia de publicidade e marketing cultural; a criação de um roteiro turístico-cultural 

associado a uma marca e design competitivo e apelativo aos mercados turísticos; a criação e/ou inclusão 
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A RHLT contempla, assim, “(…) a recuperação, valorização e divulgação do 

património da 1.ª e 2.ª Linhas, apoiadas por uma rede inter-concelhia de Centros de 

Interpretação”, e tem como financiadores os membros da PILT e o EEA Grants 

(Islândia, Liechtenstein e Noruega), englobando parcerias com diversas entidades, 

designadamente o IGESPAR e a Direcção de Infra-Estruturas do Exército Português 

(RHLTc, 2011).                                      

 
Figura 119 – Reduto de Olheiros (Torres Vedras) 

Fonte: João Reis. 

O desenvolvimento do produto turístico denominado Rota Histórica das Linhas 

de Torres conta, para além dos recursos naturais (biológicos e paisagísticos, entre 

outros) e histórico-culturais, com as potencialidades inerentes às estórias passíveis de 

serem descobertas nas diversas acções de divulgação da informação turística (guias-

intérpretes, GTEM, centros de interpretação, entre outros). São exemplos daquelas 

potencialidades o sistema de comunicações utilizado entre as fortificações
308

 (Figura 

120) e os diversos episódios da guerra, desde o relacionamento cordial entre os 

beligerantes
309

 até à implementação da estratégia da terra queimada, incluindo a 

requisição de moinhos para paióis de munições por parte do exército aliado. Porém, é 

                                                                                                                                               
de itinerários e percursos pedestres; a abertura de um «sítio» na internet; a publicação de estudos 

técnico-científicos; folhetos e guias; catálogos e exposições; conferências e seminários” e municipal, 

cujos projectos são “executados de acordo com o programa de intervenções que cada Município se 

propôs realizar na sua área territorial, de forma a dignificar o seu património das Linhas” (RHLTc, 

2011). 
308

 Baseado no sistema de comunicações naval, utilizava um telégrafo óptico constituído por um mastro e 

por uma verga, cujo posicionamento nas altitudes mais elevadas permitia o envio de sinais, através da 

combinação de balões, galhardetes e bandeiras, que eram avistados ao longe com o auxílio de monóculos 

Nas Linhas de Torres Vedras foram instalados 10 postos de sinais. Na 1.ª Linha: Forte dos Sinais 

(Alverca do Ribatejo - Vila Franca de Xira); Forte do Alqueidão (Santo Quintino - Sobral de Monte 

Agraço); Serra do Socorro (Enxara do Bispo - Mafra); Forte de São Vicente (Torres Vedras); Reduto do 

Grilo (Ponte do Rol - Torres Vedras) e na 2.ª Linha: Cabeço de Montachique (Lousa - Loures); Forte do 

Sonível (Mafra); Forte da Serra de Chipre (Sobral da Abelheira - Mafra); Forte da Alagoa (Santo Isidoro - 

Mafra); Forte de São Julião (Carvoeira - Mafra), que permitiam transmitir uma mensagem entre o Tejo e 

o Atlântico em cerca de sete minutos (Clímaco, 2010; Câmara Municipal de Torres Vedras, 2010). 
309

 Encontrando-se os dois exércitos frente a frente durante um mês sem combater, existem relatos que 

dão conta que os oficiais franceses de noite se deslocavam até ao campo dos aliados para jogarem às 

cartas com os oficias britânicos e portugueses, regressando pela madrugada às suas posições (Canêlhas, 

2002). 
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necessário garantir a presença qualificada de equipamentos e infra-estruturas, como por 

exemplo de transportes, alojamento e restauração, mas também os centros de 

interpretação contemplados no projecto da Rota, capazes de assegurar a deslocação e a 

permanência dos visitantes e turistas. É neste sentido que se considera pertinente a 

contribuição que esta investigação poderá conferir à Rota, através de uma plataforma 

tecnológica de divulgação da informação turística na Web, associada à cartografia da 

região (WebGIS) e a um GTEM, de modo a fomentar a vivência de experiências 

singulares por parte dos visitantes e turistas, no seguimento das diversas acções que têm 

vindo a ser implementadas pela PILT, como sejam a operacionalização de trilhos para a 

prática de percursos pedestres, BTT e hípicos (o Raid Hípico das Linhas de Torres 

Vedras já vai na VI edição) e recriações históricas (Figuras 120 e 121), entre outras. 

 
Figura 120 – Recriação histórica do “telégrafo de bolas” na Serra do Socorro 

Fonte: RHLTd (2011). 
 
 

 
Figura 121 – Recriação histórica no Forte de São Vicente  

Fonte: PILT (Câmara Municipal de Torres Vedras). 
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5.2. Características principais do turismo na RLVT 

 5.2.1. Oferta e procura turísticas na RLVT 

A caracterização da oferta turística incide nos estabelecimentos hoteleiros
310

 e na 

capacidade de alojamento, considerando sempre que possível as diferentes escalas, 

nacional, RLVT e os municípios da área de estudo.  

Tendo em conta o Quadro 39, do total de estabelecimentos hoteleiros existentes 

em Portugal, em 2009, a RLVT constitui 22%, sendo que dentro desta Região, as sub-

regiões Grande Lisboa, Oeste, Médio Tejo, Península de Setúbal e Lezíria do Tejo 

representam respectivamente 59%, 15%, 14%, 9% e 3%. Analisando os seis municípios 

correspondentes às Linhas de Torres, Torres Vedras possui quinze unidades, Mafra seis, 

Vila Franca de Xira três e Loures apenas uma. Em Arruda dos Vinhos e Sobral de 

Monte Agraço não existem estabelecimentos hoteleiros. 

Entre 2004 e 2009, verificaram-se aumentos no número de estabelecimentos 

hoteleiros, designadamente nos municípios de Torres Vedras (4), Mafra (1) e Vila 

Franca de Xira (1). 

Quadro 39 – Estabelecimentos hoteleiros entre 2004 e 2009. 
 

Unidade 
Territorial 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % 

Portugal 1954 100 2012 100 2028 100 2031 100 2041 100 1988 100 

RLVT 432 22,11 439 21,82 443 21,84 447 22,01 447,00 21,90 447 22,48 

                          

RLVT 432 100 439 100 443 100 447 100 447 100 447 100 

Grande Lisboa 261 60,42 263 59,91 264 59,59 267 59,73 264 59,06 264 59,06 

Loures  1 0,23 1 0,23 1 0,23 1 0,22 1 0,22 1 0,22 

Mafra 5 1,16 5 1,14 5 1,13 6 1,34 6 1,34 6 1,34 

V. F. de Xira 2 0,46 2 0,46 2 0,45 2 0,45 2 0,45 3 0,67 
Península de 
Setúbal 40 9,26 40 9,11 40 9,03 39 8,72 42 9,40 40 8,95 

Oeste 61 14,12 65 14,81 64 14,45 63 14,09 63 14,09 65 14,54 

Arruda dos 
Vinhos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sobral M. Agraço 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Torres Vedras 11 2,55 12 2,73 12 2,71 12 2,68 12 2,68 15 3,36 

Lezíria do Tejo 14 3,24 15 3,42 15 3,39 15 3,36 15 3,36 14 3,13 

Médio Tejo 56 12,96 56 12,76 60 13,54 63 14,09 63 14,09 64 14,32 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 
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 Para efeitos estatísticos são considerados estabelecimentos hoteleiros os hotéis, pensões, pousadas, 

estalagens, motéis, hotéis-apartamentos (apart-hotéis), aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos. 
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No que concerne à distribuição dos estabelecimentos hoteleiros por categorias, 

entre 2004 e 2009, verifica-se que na RLVT houve um saldo positivo de 15 unidades, 

correspondente à entrada em funcionamento de 25 novos hotéis, mas ao encerramento 

de 10 pensões. Em Torres Vedras, no período em análise, abriram 2 hotéis, uma pensão 

e outro estabelecimento hoteleiro
311

. Os municípios de Vila Franca de Xira e de Mafra 

viram encerrar neste período um hotel e uma pensão, respectivamente (Quadro 40). 

Quadro 40 – Tipologia de estabelecimentos hoteleiros entre 2004 e 2009. 
 

Unidade Territorial 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Portugal 563 874 517 607 878 527 622 877 529 634 874 523 659 847 535 681 804 503 

RLVT 176 207 49 182 207 50 183 209 51 191 207 49 196 202 49 201 197 49 

Grande Lisboa 120 114 27 121 114 28 120 116 28 124 116 27 128 111 25 132 107 25 

Loures  1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Mafra 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 

V. F. de Xira 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 

Península de Setúbal 15 17 8 15 17 8 15 17 8 15 17 7 15 17 10 14 17 9 

Oeste 16 37 8 20 38 7 20 37 7 21 34 8 22 34 7 22 35 8 

Arruda dos Vinhos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sobral M. Agraço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torres Vedras 3 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 5 6 1 5 8 2 

Lezíria do Tejo 5 8 1 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 4 8 2 

Médio Tejo 20 31 5 21 30 5 23 31 6 26 32 5 26 32 5 29 30 5 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

Relativamente à capacidade de alojamento, a RLVT representou no decurso 

temporal em observação entre 23% e 25% do total do País, cabendo à Grande Lisboa a 

maior parte desta capacidade (entre 70% e 71%), seguindo-se o Médio Tejo (11%), o 

Oeste (entre 9% e 10%), a Península de Setúbal (entre 7% e 8%) e a Lezíria do Tejo 

(2%). Exceptuando os municípios de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, 

onde não existem estabelecimentos hoteleiros, conforme mencionado anteriormente, os 

restantes municípios em análise viram aumentar a sua capacidade de alojamento. Torres 

Vedras verificou um incremento de 83%, Loures de 26%, Mafra de 7% e Vila Franca de 

Xira de 61%, apesar destes dois últimos municípios terem visto diminuir o número de 

estabelecimentos hoteleiros (Quadro 41). 
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 A tipologia “Outros” inclui hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, 

motéis, pousadas ou estalagens.  
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Quadro 41 – Capacidade de alojamento entre 2004 e 2009. 
 

Unidade Territorial 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % 

Portugal 253 927 100,0 263 814 100,0 264 037 100,0 264 747 100,0 273 975 100,0 273 804 100,0 

RLVT 59 502 23,43 61 380 23,27 61 289 23,21 63 668 24,05 65 895 24,05 67 376 24,61 

             

RLVT 59 502 100,0 61 380 100,0 61 289 100,0 63 668 100,0 65 895 100,0 67 376 100,0 

Grande Lisboa 41 909 70,43 43 370 70,66 43 426 70,85 45 255 71,08 45 812 69,52 46 870 69,56 

Loures  248 0,42 240 0,39 312 0,51 312 0,49 312 0,47 312 0,46 

Mafra 600 1,01 596 0,97 585 0,95 637 1,00 641 0,97 643 0,95 

V. F. de Xira 182 0,31 183 0,30 183 0,30 182 0,29 182 0,28 293 0,43 

Península de Setúbal 4 685 7,87 4 725 7,70 4 560 7,44 4 399 6,91 5 304 8,05 5 171 7,67 

Oeste 5 399 9,07 5 658 9,22 5 689 9,28 5952 9,35 6 571 9,97 6 828 10,13 

Arruda dos Vinhos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sobral M. Agraço 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Torres Vedras 1 221 2,05 1 336 2,18 1 334 2,18 1 371 2,15 1 952 2,96 2 239 3,32 

Lezíria do Tejo 1 021 1,72 1 111 1,81 1 121 1,83 1 157 1,82 1 155 1,75 1 113 1,65 

Médio Tejo 6 488 10,90 6 516 10,62 6 493 10,59 6 905 10,85 7 053 10,70 7 394 10,97 

 Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 Na secção 3.3.3, efectuou-se uma caracterização dos tourings culturais e 

paisagísticos referindo-se então que Portugal representa apenas 1,7% das preferências 

dos europeus e que as chegadas de turistas internacionais com motivação por este 

produto turístico correspondem a cerca de 6% do total. Constatou-se, também, que os 

principais mercados emissores são a Espanha, o Reino Unido e a Alemanha (Ministério 

da Economia e da Inovação; 2006a: 64). Assim, importa, seguidamente, ter em 

consideração as dormidas na RLVT comparativamente ao País, as dormidas nos 

municípios em análise e a origem dos turistas que sustentaram as mesmas.  

Quanto às dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, o Quadro 42 indica os 

totais de Portugal, da RLVT, das NUTS III e dos respectivos municípios considerados 

nesta investigação. Da sua análise, resulta que a RLVT captou entre 24% e 25% das 

dormidas no período de 2004 a 2009, correspondendo a um crescimento de 14%. As 5 

NUTS III que compõem aquela Região também apresentaram ritmos de crescimento 

consideráveis – Oeste (27%), Médio Tejo (22%), Península de Setúbal (15%), Grande 

Lisboa (13%) – excepto a Lezíria do Tejo que registou uma diminuição das dormidas 

em 20%. Em termos relativos, a Grande Lisboa destaca-se no território em análise, uma 

vez que representava, em 2009, 79% do total das dormidas na RLVT. Relativamente à 

análise concelhia, importa realçar o crescimento obtido, no período em estudo, pelo 
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município de Torres Vedras (88%). O município de Mafra registou um crescimento de 

23% entre 2004 e 2008.  

Quadro 42 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros entre 2004 e 2009. 
 

Unidade Territorial 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % Val. Abs. % 

Portugal 34 140 581 100,00 35 520 631 100,00 37 566 461 100,00 39 736 583 100,00 39 227 938 100,00 36 457 069 100,00 

RLVT 8 123 984 23,80 8 458 879 23,81 9 399 421 25,02 10 066 629 25,33 9 823 292 25,04 9 256 435 25,39 

             

RLVT 8 123 984 100,00 8 458 879 100,00 9 399 421 100,00 10 066 629 100,00 9 823 292  100,00 9 256 435  100,00 

Grande Lisboa 6 446 137 79,35 6 670 712 78,86 7 509 576 79,89 8 019 267 79,66 7 673 494 78,12 7 273 232 78,57 

Loures  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mafra 75 864 0,93 74 374 0,88 90 224 0,96   100 238 0,99 93 291 0,95 --- --- 

V. F. de Xira --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 24 820 0,27 

Península de 
Setúbal 

548 646 6,75 586 436 6,93 653 038 6,95   659 773 6,55 736 911 7,50 632 705 6,84 

Oeste 479 760 5,91 518 241 6,13 547 248 5,82   609 281 6,05 647 394 6,59 607 377 6,56 

Arruda dos Vinhos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Sobral M. Agraço --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Torres Vedras 84 822 1,04 88 752 1,05 88 888 0,95   110 573 1,09 140 562 1,43 159 565 1,72 

Lezíria do Tejo 119 592 1,47 116 500 1,38 112 280 1,19   101 102 1,00 103 790 1,05 95 649 1,03 

Médio Tejo 529 849 6,52 566 990 6,70 577 279 6,14   677 206 6,73 661 703 6,74 647 472 6,99 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

No Quadro 43, encontram-se reflectidas as variações anuais no período 

considerado, destacando-se o crescimento das dormidas, em 2006, na RLVT (11%) e no 

município de Mafra (21%). Em 2007 a sub-região Oeste registou um crescimento de 

11% e a sub-região Médio Tejo de 17%. O município de Torres Vedras observou 

incrementos consideráveis no período em análise (24%, 27% e 14% nos anos de 2007, 

2008 e 2009, respectivamente).  

No Quadro referido anteriormente é ainda possível verificar que a RLVT 

verificou um decréscimo de 2%, em 2008, e de 6%, em 2009. No último ano objecto da 

pesquisa, com excepção do Município de Torres Vedras, todas as unidades territoriais 

registaram decréscimos nas dormidas, registando a sub-região Península de Setúbal a 

variação negativa mais elevada (14%) equivalente ao dobro da diminuição total 

nacional.  
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Quadro 43 – Variação das dormidas entre 2004 e 2009. 
 

Unidade Territorial 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Val. Abs. Val. Abs. Δ% Val. Abs. Δ% Val. Abs. Δ% Val. Abs. Δ% Val. Abs. Δ% 

Portugal 34140581 35520631 4,04 37566461 5,76 39736583 5,78 39227938 -1,28 36457069 -7,06 

RLVT 8123984 8458879 4,12 9399421 11,12 10066629 7,10 9823292 -2,42 9256435 -5,77 

Grande Lisboa 6446137 6670712 3,48 7509576 12,58 8019267 6,79 7673494 -4,31 7273232 -5,22 

Loures  --- --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- --- 

Mafra 75864 74374 -1,96 90224 21,31 100238 11,10 93291 -6,93 --- --- 
V. F.  

de Xira --- --- --- --- --- --- --- --- --- 24820 --- 

Península de Setúbal 548646 586436 6,89 653038 11,36 659773 1,03 736911 11,69 632705 -14,14 

Oeste 479760 518241 8,02 547248 5,60 609281 11,34 647394 6,26 607377 -6,18 

Arruda dos Vinhos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sobral M. Agraço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torres  
Vedras 84822 88752 4,63 88888 0,15 110573 24,40 140562 27,12 159565 13,52 

Lezíria do Tejo 119592 116500 -2,59 112280 -3,62 101102 -9,96 103790 2,66 95649 -7,84 

Médio Tejo 529849 566990 7,01 577279 1,81 677206 17,31 661703 -2,29 647472 -2,15 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 No que se refere às dormidas em estabelecimentos hoteleiros, de acordo com a 

residência habitual, a RLVT, à semelhança do País, foi procurada sobretudo por 

estrangeiros (entre 67% e 70%, no período considerado). Analisando os dados das 

NUTS III, que fazem parte daquela NUTS II, reportados a 2009, conclui-se que também 

as sub-regiões Grande Lisboa e Médio Tejo foram procuradas principalmente por 

estrangeiros (72% e 60%, respectivamente), ao contrário das sub-regiões Lezíria do 

Tejo, Oeste e Península de Setúbal que foram procuradas especialmente por portugueses 

(73%, 61% e 55%, respectivamente), (Quadro 44).  

 Na Grande Lisboa, o município de Mafra foi mais procurado por estrangeiros 

nos anos 2004, 2006 e 2007 e nos restantes anos (2005 e 2008) verificou-se uma maior 

procura por parte de turistas nacionais, mas com valores aproximados neste caso, 

contrariando o que se passou na sub-região Grande Lisboa. 

 O município de Torres Vedras segue a tendência da sub-região Oeste, isto é, 

foram os portugueses que mais vezes pernoitaram nos estabelecimentos hoteleiros, com 

procuras que oscilaram entre os 71% e os 82%. Constata-se nos anos mais recentes que 

a proporção de turistas nacionais tem vindo a diminuir face ao aumento de turistas 

estrangeiros, à semelhança das sub-regiões Oeste e Médio Tejo.  
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Quadro 44 – Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, segundo a residência habitual 

(2004-2009) 
 

Unidade Territorial 
Residência 

Habitual 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% % % % % % 

Portugal 
Portugal 32,6 32,8 32,9 32,6 33,2 36,3 

Estrangeiro 67,4 67,2 67,1 67,4 66,8 63,7 

RLVT 
Portugal 30,2 32,7 31,9 31,7 32,7 33,4 

Estrangeiro 69,8 67,3 68,1 68,3 67,3 66,6 

Grande Lisboa 
Portugal 26,0 27,8 27,8 27,6 27,5 28,1 

Estrangeiro 74,0 72,2 72,2 72,4 72,5 71,9 

Loures  
Portugal -- -- -- -- -- -- 

Estrangeiro -- -- -- -- -- -- 

Mafra 
Portugal 38,7 51,9 44,7 46,7 51,7 -- 

Estrangeiro 61,3 48,1 55,3 53,3 48,3 -- 

V. F. de Xira 
Portugal -- -- -- -- -- 64,8 

Estrangeiro -- -- -- -- -- 35,2 

Península de Setúbal 
Portugal 48,6 46,3 45,0 46,2 53,6 54,7 

Estrangeiro 51,4 53,7 55,0 53,8 46,4 45,3 

Oeste 
Portugal 66,6 64,5 58,3 58,6 56,7 60,5 

Estrangeiro 33,4 35,5 41,7 41,4 43,3 39,5 

Arruda dos  
Vinhos 

Portugal -- -- -- -- -- -- 

Estrangeiro -- -- -- -- -- -- 

Sobral M.  
Agraço  

Portugal -- -- -- -- -- -- 

Estrangeiro -- -- -- -- -- -- 

Torres Vedras 
Portugal 78,5 82,1 78,3 80,2 70,6 70,4 

Estrangeiro 21,5 17,9 21,7 19,8 29,4 29,6 

Lezíria do Tejo 
Portugal 65,4 71,6 68,8 72,1 71,5 73,0 

Estrangeiro 34,6 28,4 31,2 27,9 28,5 27,0 

Médio Tejo 
Portugal 45,8 39,5 38,3 36,5 40,1 39,8 

Estrangeiro 54,2 60,5 61,7 63,5 59,9 60,2 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

 Analisam-se, seguidamente, os Quadros 45 a 50 que dão conta das dormidas nos 

estabelecimentos hoteleiros, segundo o País de residência habitual da origem dos 

hóspedes, no mesmo período que se tem vindo a analisar (2004-2009). A RLVT tem 

como principais mercados emissores Portugal e Espanha, que se mantêm em primeiro e 

segundo lugar, respectivamente, no conjunto de países emissores. No mercado 

português, as subidas foram constantes ao longo dos seis anos, excepto em 2009 onde se 

verificou uma diminuição relativamente ao ano anterior (de 3 209 110 para 2 942 437 

dormidas). O mercado espanhol cresceu, em relação ao número de turistas na RLVT, 

entre 2004 e 2007, mas nos anos mais recentes tem vindo a diminuir (de 1 519 328 

dormidas, em 2007, passou para 1 330 565, em 2008, e para 1 261 191, em 2009).  

 O terceiro mercado mais importante para a RLVT representa, nos anos 

analisados, cerca de metade da importância do mercado espanhol. Em 2004 este 

posicionamento foi obtido pelo Reino Unido, mas em 2005, 2006 e 2008 coube à 
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Alemanha. Em 2007 foi a Itália que representou o terceiro mercado mais relevante para 

a RLVT e em 2009 este posicionamento pertenceu ao mercado francês. 

 Comparando a evolução anual dos principais mercados cujos turistas 

pernoitaram na RLVT, verifica-se que o Reino Unido passou da terceira posição em 

2004, conforme mencionado anteriormente, para o quarto lugar em 2005, para o quinto 

em 2006, tendo regressado à quarta posição em 2007 e 2008, mas decaindo para a sexta 

em 2009. O mercado alemão posicionou-se em quinto lugar em 2007, na quarta posição 

em 2004 e 2009 e na terceira em 2005, 2006 e 2008. O mercado italiano na RLVT 

cresceu nos anos de 2006 e 2007, passando da quinta posição em 2004 e 2005 para a 

quarta em 2006 e terceira em 2007, mas em 2008 e 2009 passou do sexto lugar para o 

quinto, respectivamente. O mercado francês revelou-se estável no posicionamento entre 

2004 e 2007 (sexto lugar), mas em 2008 passou para a quinta posição e em 2009, como 

mencionado antes, atingiu o terceiro lugar. Os Estados Unidos da América e os Países 

Baixos mantiveram-se, para a RLVT, durante os seis anos como o sétimo e oitavo 

mercados, respectivamente. 

 Relativamente à análise dos municípios objecto de estudo e no mesmo período 

(2004 a 2009), verifica-se que em Mafra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira (neste 

caso de acordo com os dados disponíveis apenas para 2009) o mercado nacional foi 

sempre o mais importante.  

 No município de Mafra os seguintes dois mercados mais relevantes em 2004 e 

2005 foram o britânico e o espanhol. Em 2006 foram o alemão e o britânico que se 

posicionaram na segunda e terceira posição, em 2007 foram o espanhol e o alemão e em 

2008 foram o alemão e o espanhol.  

 Em Torres Vedras no terceiro e quarto lugar ficaram os mercados espanhol e 

alemão, em 2005, 2006, 2008 e 2009, enquanto em 2004 ficaram os mercados espanhol 

e francês e em 2007 posicionaram-se os mercados espanhol e holandês.  

 Quanto ao município de Vila Franca de Xira, em 2009, o mercado espanhol foi o 

segundo mais relevante depois do nacional, seguido pelos mercados francês e britânico.  
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Quadro 45 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por município, segundo o país de 

residência habitual, 2004. 

Unidade Territorial 

2004 

Total UE25 UE15 Portugal Alemanha Espanha França Itália 
Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

E.U.A. 

Portugal 34 140 581 31 151 498 30 903 064 11 138 588 3 771 828 2 392 962 1 093 163  737 868 1 495 960 7 080 418 576 217 

RLVT 8 123 984 6 720 818 6 619 462 2 532 694 534 993 1 208 583 474 324 483 155 212 590 569 856 348 262  

Grande Lisboa 6 446 137 5 185 706 5 112 248 1 677 965  467 590 1 000 909  392 498  380 380  179 550  507 641 309 483 

Loures  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mafra  75 864  70 918  70 436  29 387  3 470  5 466  1 763  1 767  2 460  15 587   840 

V. F. de Xira -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Península de Setúbal  548 646  504 519  496 522  266 411  26 833  82 612  19 886  9 848  19 493  31 483 8 768 

Oeste  479 760  439 700  436 685  305 829  15 448  32 811  35 532  7 701  7 689  14 161 6 995 

Arruda dos  
Vinhos 

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

Sobral M.  
Agraço 

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

Torres Vedras   84 822  81 094  79 824  66 575  1 932  3 578  2 583   513  2 041  1 266   476 

Lezíria do Tejo  119 592  113 669  112 942  78 201  3 211  16 069  4 057  2 434   969  5 445 937 

Médio Tejo  529 849  477 224  461 065  204 288  21 911  76 182  22 351  82 792  4 889  11 126 22 079 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

Quadro 46 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por município, segundo o país de 

residência habitual, 2005. 

Unidade Territorial 

2005 

Total UE25 UE15 Portugal Alemanha Espanha França Itália 
Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

E.U.A. 

Portugal 35 520 631 32 594 227 32 337 141 11 647 747 3 898 469 2 726 015 1 111 643  723 353 1 679 343 7 378 185  578 826 

RLVT 8 458 879 7 017 907 6 902 832 2 769 083 550 273 1 336 077 456 513 480 463 225 327 503 557 356 853 

Grande Lisboa 6 670 712 5 366 185 5 279 115 1 855 636  449 018 1 099 815  384 548  376 565  193 013  442 439  314 856 

Loures  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mafra  74 374  71 053  70 359  38 631  3 002  9 275  2 265  2 191  1 690  10 838   643 

V. F. de Xira -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Península de Setúbal  586 436  544 519  532 575  271 762  57 820  86 307  19 855  9 432  17 724  23 460  8 038 

Oeste  518 241  484 678  483 340  334 284  19 250  42 760  28 560  9 127  10 282  23 028  7 759 

Arruda dos  
Vinhos 

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

Sobral M.  
Agraço 

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

Torres Vedras   88 752  86 043  85 965  72 894  2 709  4 375  1 135   749  2 351   642   274 

Lezíria do Tejo  116 500  112 288  111 723  83 424  2 319  12 869  2 625  1 471   914  4 897  1 613 

Médio Tejo  566 990  510 237  496 079  223 977  21 866  94 326  20 925  83 868  3 394  9 733  24 587 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 
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Quadro 47 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por município, segundo o país de 

residência habitual, 2006. 

Unidade Territorial 

2006 

Total UE25 UE15 Portugal Alemanha Espanha França Itália 
Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

E.U.A. 

Portugal 37 566 461 34 392 948 34 016 164 12 350 001 3 862 780 3 194 856 1 241 117  953 332 1 795 330 7 257 561  623 688 

RLVT 9 399 421 7 796 119 7 648 553 2 998 194 596 833 1 508 446 489 159 595 836 235 466 534 957 382 872 

Grande Lisboa 7 509 576 6 051 849 5 951 222 2 087 317  514 472 1 237 774  423 547  477 584  203 358  457 669  341 197 

Loures  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mafra  90 224  86 468  85 969  40 332  14 083  8 260  2 828  1 707  2 196  12 556  1 067 

V. F. de Xira -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Península de Setúbal  653 038  603 654  582 351  293 585  38 673  100 380  18 549  12 663  17 327  21 820  7 117 

Oeste  547 248  513 157  510 267  318 986  22 053  58 030  26 604  10 592  10 429  40 939  9 584 

Arruda dos  
Vinhos 

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

Sobral M.  
Agraço 

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

Torres Vedras   88 888  86 415  86 058  69 621  3 553  5 974  1 547  1 153  2 160   730   260 

Lezíria do Tejo  112 280  107 077  105 947  77 233  2 519  14 332  3 454  1 588   461  5 008  1 125 

Médio Tejo  577 279  520 382  498 766  221 073  19 116  97 930  17 005  93 409  3 891  9 521  23 849 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

 

Quadro 48 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por município, segundo o país de 

residência habitual, 2007. 

Unidade 
Territorial 

2007 

Total UE 27 UE25 UE15 Portugal Alemanha Espanha França Itália 
Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

E.U.A. 

Portugal 39 736 583 36 296 009 36 189 506 35 653 937 12 968 053 3 851 143 3 380 916 1 442 344 1 010 500 1 825 862 7 705 144  652 679 

RLVT 10 066 629 8 286 473 8 210 737 8 007 696 3 193 721 584 847 1 519 328 537 456 616 812 231 413 601 748 411 561 

Grande Lisboa 8 019 267 6 400 486 6 357 314 6 217 478 2 211 929  501 605 1 224 818  470 326  475 814  198 371  533 970  365 735 

Loures  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mafra  100 238  94 992  94 907  93 660  46 800  9 780  16 762  3 168  1 872  2 717  8 086  1 386 

V. F.  
de Xira 

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

Península de 
Setúbal 

 659 773  611 032  579 731  561 824  304 630  34 056  107 876  19 156  13 255  14 734  21 658  8 628 

Oeste  609 281  567 093  566 609  555 479  357 137  22 770  67 263  25 990  11 652  12 088  31 693  10 968 

Arruda dos  
Vinhos 

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

Sobral M.  
Agraço 

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

Torres 
Vedras  

 110 573  106 898  106 712  106 089  88 687  2 543  6 856  1 352   879  3 014   994   455 

Lezíria do 
Tejo 

 101 102  96 077  95 830  95 178  72 847  2 350  9 729  3 948  1 318   738  3 019   384 

Médio Tejo  677 206  611 785  611 253  577 737  247 178  24 066  109 642  18 036  114 773  5 482  11 408  25 846 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

 



João Reis           Capítulo 5 – Informação turística electrónica e tourings culturais e paisagísticos na RHLT 

 316 

 
Quadro 49 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por município, segundo o país de 

residência habitual, 2008. 

Unidade 
Territorial 

2008 

Total UE 27 UE25 UE15 Portugal Alemanha Espanha França Itália 
Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

E.U.A. 

Portugal 39 227 938 35 745 569 35 623 335 34 960 566 13 023 693 3 657 516 3 069 468 1 590 488  929 096 1 974 157 7 302 078  568 053 

RLVT 9 823 292 8 003 756 7 933 024 7 730 683 3 209 110 609 354 1 330 565 556 671 540 395 232 878 564 379 357 079 

Grande Lisboa 7 673 494 6 021 799 5 972 008 5 834 800 2 107 714  519 082 1 028 559  479 904  432 527  195 482  499 849  319 308 

Loures  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mafra  93 291  88 177  87 927  85 926  48 194  10 661  8 719  4 470  1 302  2 125  6 057  1 139 

V. F.  
de Xira 

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

Península de 
Setúbal 

 736 911  690 905  671 907  650 323  395 048  36 383  103 099  20 833  11 923  15 701  22 109  5 642 

Oeste  647 394  603 061  602 330  591 322  366 787  28 692  74 272  32 052  11 872  15 556  29 777  9 127 

Arruda dos  
Vinhos 

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

Sobral M.  
Agraço 

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

Torres 
Vedras  

 140 562  135 613  135 321  134 409  99 258  5 036  10 949  2 131  1 112  3 514  4 768   947 

Lezíria do Tejo  103 790  98 356  98 190  95 699  74 191  1 839  8 883  3 237  2 102   778  2 246   627 

Médio Tejo  661 703  589 635  588 589  558 539  265 370  23 358  115 752  20 645  81 971  5 361  10 398  22 375 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 

 

 

Quadro 50 – Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por município, segundo o país de 

residência habitual, 2009. 

Unidade 
Territorial 

2009 

Total UE 27 UE25 UE15 Portugal Alemanha Espanha França Itália 
Países 
Baixos 

Reino 
Unido 

E.U.A. 

Portugal 36 457 069 33 305 421 33 217 173 32 649 840 13 242 692 3 341 911 3 203 770 1 595 447  803 211 1 789 147 5 669 681  530 178 

RLVT 8 768 528 7 139 726 7 086 447 6 941 213 2 942 437 519 435 1 261 191 526 040 413 687 211 458 407 821 318 919 

Grande 
Lisboa 

7 273 232 5 748 830 5 702 941 5 583 817 2 047 018  452 429 1 098 921  472 796  390 002  188 389  366 852  305 096 

Loures  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mafra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

V. F.  
de Xira 

 24 820  23 346  23 249  23 077  16 092   736  3 131   851   446   276   832   98 

Península de 
Setúbal 

 632 705  577 381  571 341  552 831  345 818  31 631  82 296  18 672  10 766  10 117  14 489  3 442 

Oeste  607 377  568 677  567 850  564 026  367 454  27 604  60 319  28 573  10 345  9 917  20 099  8 356 

Arruda dos  
Vinhos 

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

Sobral M.  
Agraço 

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

Torres 
Vedras  

 159 565  154 247  154 053  152 986  112 298  6 423  12 111  2 358  1 076  2 204  5 219  1 259 

Lezíria do 
Tejo 

 95 649  90 591  90 262  87 553  69 849  1 348  7 544  3 641  1 498   831  1 162   766 

Médio Tejo  647 472  592 289  591 380  557 965  257 811  20 402  137 172  19 055  76 609  5 629  10 112  15 123 

Fonte: Produção própria a partir do INE (Anuários Estatísticos das Regiões Centro, Alentejo e Lisboa; 

2004-2009). 
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 Ainda no âmbito da procura considera-se agora o targeting, que implica a 

selecção dos segmentos de procura ou públicos-alvo, conforme mencionado 

anteriormente. Assim, esquematizam-se na Figura 122 os segmentos prioritários para o 

mercado de touring em Portugal, de acordo com o estudo da THR (2006a) produzido 

para o Turismo de Portugal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122 – Públicos-alvo de touring em Portugal 
Fonte: produção própria a partir de THR (2006a: 33) 

 No seguimento da identificação dos segmentos prioritários interessa também 

considerar as investigações realizadas na Europa e EUA, pelo governo neozelandês e 

pela National Geographic, que revelaram a existência de um segmento denominado 

interactive travellers, particularmente vocacionado para o produto touring. O perfil e as 

motivações principais deste segmento incluem a descoberta, o conhecimento e a 

experimentação de lugares, de modo livre e independente, procurando contactar 

abrangentemente com todos os aspectos que o caracterizam, especialmente com a 

história, a paisagem, a cultura, a gastronomia, entre outros (THR, 2006a). Deste modo, 

as estratégias a delinear no planeamento e desenvolvimento de tourings culturais e 

paisagísticos devem ser direccionadas para este segmento de mercado.  

Os interactive travellers têm idades compreendidas entre os 25-35 anos e os 50-

65 anos, sem grandes responsabilidades relativamente a filhos menores. Com nível 

socioeconómico médio e médio/alto, são consumidores que preferem «partir à 

aventura» e descobrir por si mesmos aquilo que procuram, mas em condições de 

conforto e segurança, valorizando sobretudo os elementos que reflectem o carácter e a 

personalidade dos lugares e dos habitantes em todos os aspectos (arquitectura, 

gastronomia, ambiente urbano, entre outros), (THR, 2006a).  

Relativamente aos mercados geográficos, os principais consumidores de touring 

independente em Portugal, são os cidadãos nacionais. A predominância do mercado 
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interno é uma particularidade normal neste produto turístico, fundamentada por este tipo 

de deslocação se realizar habitualmente em veículo próprio. Assim, concorda-se com a 

perspectiva da THR (2006a), segundo a qual é importante continuar a estimular este 

fluxo do mercado interno, pois é sempre uma compensação para eventuais crises nos 

mercados externos, para além do seu efeito multiplicador de investimentos noutros 

sectores de actividade. No entanto, numa perspectiva mais ampla, de médio/longo 

prazo, o estudo que se tem vindo a referir considera que se deve apostar fortemente nos 

países/mercados internacionais que procuram mais o produto touring independente e 

que, simultaneamente, constituam interesse estratégico para o País. Neste sentido, foi 

estabelecida uma priorização de mercados geográficos
312

, cujo resultado aponta para as 

seguintes três prioridades: em primeiro lugar a Espanha, a França, o Reino Unido e a 

Itália; em segundo lugar os países escandinavos e a Alemanha; e em terceiro lugar a 

Holanda e os EUA. 

O Plano Estratégico para o Turismo de Lisboa 2011-2014, promovido pela 

Associação de Turismo de Lisboa (ATL), analisou os principais mercados emissores da 

Área Promocional de Lisboa (APL)
313

, tendo concluído que Portugal é o principal 

gerador de dormidas (33,6%) seguido pelo mercado espanhol (13,4%). Nas posições 

seguintes encontram-se os mercados alemão, francês, Reino Unido, Itália e EUA 

(Figura 123). Conforme se pode observar, os principais mercados geradores de 

dormidas na cidade de Lisboa são os mesmos da APL, à excepção do mercado 

brasileiro, para o qual não existem dados relativos a esta Área, embora ocupem posições 

diferentes (Deloitte, 2010).  

Relativamente às principais motivações de visita da APL, e para todos os 

mercados referidos anteriormente
314

, excepto o português, o produto turístico que 

representa a posição mais importante é o short break, seguido do touring. Os 

portugueses revelaram, de acordo com o Inquérito Motivacional de 2009 do 

                                                 
312

 Segundo os seguintes critérios: volume total de viagens vocacionadas para o estrangeiro em cada 

mercado emissor; proporção de viagens de Touring sobre o total de viagens ao estrangeiro em cada 

mercado emissor; peso actual de cada mercado emissor no total de procura de Portugal; interesse 

estratégico de cada mercado emissor para Portugal, relativamente ao seu contributo para a melhoria da 

competitividade (grau de exigência e sofisticação dos consumidores); maior equilíbrio na proveniência da 

procura (THR, 2006a). 
313

 Inclui a Área Metropolitana de Lisboa e os territórios das ex-Regiões de Turismo do Oeste, Ribatejo, 

Templários e Leiria/Fátima, diferindo da Área Regional de Lisboa e Vale do Tejo pela inclusão dos 

municípios dos Pólos de Leiria-Fátima e Oeste.  

 
314

 Incluindo também os mercados belga e holandês, bem como o mercado escandinavo (Dinamarca, 

Suécia, Noruega e Finlândia), como consequência do que representam actualmente e do potencial de 

crescimento que detêm. 
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Observatório de Turismo de Lisboa, o MICE e o short break (Figura 124), (Deloitte, 

2010). 

 

Figura 123 – Principais mercados emissores na APL e Cidade de Lisboa 
Fonte: Deloitte (2010: 76), adaptação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 – Principais motivações dos mercados emissores mais relevantes na APL e na 

Cidade de Lisboa 

Fonte: Deloitte (2010: 82). 

De acordo com este Plano Estratégico as taxas de crescimento médio anual, 

entre 2005 e 2008, dos principais mercados emissores de turistas na APL foram as 

seguintes: Portugal (4,9%); Espanha (0,1%); Alemanha (3,3%); França (7,0%); Reino 

Unido e Irlanda (3,5%) e Itália (4,1%). Ao mercado brasileiro, para a cidade de Lisboa, 

entre 2005 e 2009, corresponde uma taxa de crescimento médio anual de 10,2%, 

enquanto o mercado belga, para este período, registou uma taxa de crescimento médio 

de 1,9%, o holandês de 1,8% e o escandinavo de -0,7% (Deloitte, 2010).  

O Plano de Marketing Estratégico Turismo de Lisboa e Vale do Tejo 2015, cujo 

diagnóstico prospectivo foi apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa, em 24 de 

Fevereiro de 2011, elucida quais as atracções e locais mais visitados durante a viagem 

de touring em Lisboa e Vale do Tejo. Assim, destacam-se por ordem decrescente de 
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importância as seguintes atracções turísticas/locais mais visitados: Lisboa e 

Cascais/Estoril (12,8%); Castelos (9,8%); Paisagem Cultural de Sintra (9,2%); Cristo-

Rei (8,1%); Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém (7,1%); Centros Históricos 

(6,1%); Bairros Históricos de Lisboa (5,4%); Convento de Cristo (4,3%); outro 

património monumental (3,1%); património complementar (2,6%); praias marítimas 

(2,5%); cidades/vilas e aldeias (2,4%); museus (2,2%); parques naturais (1,8%) outras 

atracções em LVT (1,8%) e outras atracções/destinos em Portugal (15,6%)
315

. No 

campo das motivações associadas ao touring na RLVT, este Plano de Marketing 

identificou como preferências mais significativas a vivência de experiências diferentes, 

a visita a centros históricos, arqueológicos, monumentos e museus, o conhecimento de 

novas pessoas e novos destinos, a proximidade das atracções culturais e paisagísticas de 

interesse e o conhecimento da gastronomia local/regional. Relevante para a análise 

sobre tourings culturais e paisagísticos na RLVT é o facto de 48% dos visitantes 

inquiridos neste estudo terem afirmado que organizam a viagem de touring com menos 

de um mês de antecedência e 70% realizam tourings uma a duas vezes por ano. 

Também se apurou neste diagnóstico que a maioria (77%) dos visitantes de LVT 

compram viagens de touring não recorrendo a pacotes turísticos e que a maior parte 

(73%) escolhe comprar directamente (aos agentes ou pela Internet) os serviços 

utilizados na viagem de touring. Quanto às características da visita e perfil do visitante, 

este Plano de Marketing diagnosticou que 49% do alojamento utilizado em viagens de 

touring na RLVT contempla a tipologia Hotel, sobretudo de três e quatro estrelas, que a 

grande maioria dos visitantes utiliza como meio de transporte para chegar à RLVT o 

avião, o autocarro e o veículo próprio (48,4%, 28,3% e 18,0%, respectivamente), sendo 

que no destino 77,4% dos visitantes que viajaram de avião utilizam viatura alugada 

(41,9%) e autocarro (35,5%), que a maioria (93%) viaja acompanhado pela família 

(61,2%), pelos amigos (23,9%) ou em grupo (14,9%), que a maior parte são do sexo 

masculino (54%), que os escalões etários mais representativos são os seguintes: 35-44 

anos (22,3%); 25-34 anos (21,9%); 45-54 anos (16,2%); 55-64 anos (14,4%), que 

destacam-se os licenciados (37,1%), que a grande maioria são trabalhadores por conta 

de outrem e que o rendimento líquido mensal mais representativo se situa entre os 1001 

e os 2000€ (33,6%), (Idtour, 2011).   

                                                 
315

 São exemplos de outras atracções/destinos em Portugal os seguintes: Santuário de Fátima (22%), Porto 

(24,1%), Coimbra (16,1%); Algarve (16,1%); Évora (10,3%); entre outros, o que revela as 

potencialidades de cross-selling que a RLVT detém para com as regiões próximas, mas também com o 

restante território nacional continental.    
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Procede-se, nesta fase, à análise do enlace entre a oferta e a procura, através dos 

indicadores taxa de ocupação e estada média nos estabelecimentos hoteleiros, para o 

período de 2004 a 2009, comparando a informação nacional com a da RLVT e a dos 

municípios em análise.  

Em termos gerais, a taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros em 

Portugal assumiu, no período considerado, um valor próximo dos 40,0% (entre 38% e 

43%), mas se a RLVT e a Península de Setúbal apresentaram valores relativamente 

semelhantes ao País (entre 37% e 43%, no primeiro caso, e entre 32% e 41%, no 

segundo) e a Grande Lisboa acima das taxas de ocupação nacionais (entre 42% e 49%), 

já o Oeste, a Lezíria do Tejo e o Médio Tejo assumiram valores mais baixos, entre 26% 

e 30% (Oeste), 24% e 30% (Lezíria do Tejo) e 23% e 29% (Médio Tejo), (Quadro 51).  

Quadro 51 – Taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros entre 2004 e 2009. 

Unidade Territorial 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Taxa de Ocupação (%) 

Portugal 38,6 39,1 40,8 43,0 41,3 38,3 

RLVT316 37,4 37,8 42,0 43,3 40,8 37,6 

Grande Lisboa 43,3 42,3 47,2 48,7 46,3 42,6 

Loures  -- -- -- 40,3 -- -- 

Mafra 34,7 34,0 42,3 44,7 39,8 45,9317 

Vila Franca de Xira -- -- -- 49,7 -- 26,5 

Península de Setúbal 32,4 34,6 39,5 40,7 39,1 33,1 

Oeste 25,8 27,3 27,8 29,7 28,9 25,9 

Arruda dos Vinhos -- -- -- -- -- -- 

Sobral de M. Agraço -- -- -- -- -- -- 

Torres Vedras  21,9 21,1 20,9 25,2 23,1 21,5 

Lezíria do Tejo 30,1 28,6 24,6 24,6 23,7 23,7 

Médio Tejo 23,4 24,6 25,1 28,6 27,0 25,1 

Fonte: Produção própria a partir das Estatísticas do Turismo – 2004/2009 (INE). 

No município de Mafra as taxas de ocupação variaram entre 34% e 46%, 

enquanto em Torres Vedras a variação foi entre 21% e 25%, inferiores ao total da sub-

região a que pertence. O INE disponibiliza para o período em análise a taxa de ocupação 

dos estabelecimentos hoteleiros verificada no município de Loures, apenas para o ano 

                                                 
316

 Perante a impossibilidade de obter do INE a taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros para a 

RLVT, apesar da solicitação formal efectuada, optou-se por calculá-la aplicando a seguinte fórmula 

100
365

x
xCamas

Dormidas .   

317
 Taxa de ocupação referida apenas a hotéis. 
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de 2007 (40%), e em Vila Franca de Xira, apenas para os anos de 2007 (50%) e 2009 

(27%), denotando-se neste município um decréscimo muito significativo. 

A observação das figuras seguintes permite verificar a sazonalidade na RLVT. 

De facto, nesta região as taxas de ocupação-cama, referentes a 2007, foram mais 

elevadas nos meses de Julho, Agosto e Setembro, entre 51% e 64%, e mais reduzidas 

nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, entre 27% e 32%. Nos meses de Abril, 

Maio, Junho e Outubro, as taxas de ocupação rondaram os 50% (Figura 125). 

 
Figura 125 – Taxa de ocupação-cama mensal nos estabelecimentos hoteleiros da RLVT 

(2007) 
Fonte: Turismo de Portugal (2008). 

 

Na mesma unidade territorial, mas agora relativamente a 2008, verificou-se uma 

situação semelhante ao ano anterior, ou seja, as taxas de ocupação-cama mais elevadas 

registaram-se nos meses de Verão (Julho, Agosto e Setembro), entre 52% e 65%, e os 

valores mais reduzidos ocorreram nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, entre 

23% e 31%. Nos meses de Maio, Junho e Outubro, as taxas de ocupação ficaram aquém 

do ano anterior, entre 40% e 46% e em Abril verificou-se o maior decréscimo 

fundamentado pela ocorrência da Páscoa em Março (no ano anterior foi em Abril), 

(Figura 126). 

 

 
Figura 126 – Taxa de ocupação-cama mensal nos estabelecimentos hoteleiros da RLVT 

(2008) 
Fonte: Turismo de Portugal (2009b). 
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Quanto à estada média total (hotéis, pensões e outros estabelecimentos), 

registaram-se na RLVT, no período analisado, valores inferiores aos do País, 

apresentando as NUTS III Lezíria do Tejo e Médio Tejo estadas médias abaixo da 

média regional que foi de 2,2 noites, entre 2004 e 2008, e de 2,1 noites em 2009. Este 

decréscimo na RLVT em 2009 segue a tendência de diminuição verificada no País 

desde 2006, ano em que a estada média foi reduzida de 3,1 para 3,0 noites, voltando a 

descer para 2,9 e 2,8 em 2008 e 2009, respectivamente (Quadro 52). 

Quadro 52 – Estada média nos estabelecimentos hoteleiros entre 2004 e 2009. 

Unidade Territorial 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Estada Média (noites) 

Portugal 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 

RLVT318 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

Grande Lisboa 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 

Loures  -- -- -- 1,7 -- -- 

Mafra 2,7 2,3 2,5 2,4 2,2 2,6319 

Vila Franca de Xira -- -- -- 1,7 -- 1,6 

Península de Setúbal 2,0 2,1 2,3 2,2 2,0 1,9 

Oeste 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 

Arruda dos Vinhos -- -- -- -- -- -- 

Sobral de M. Agraço -- -- -- -- -- -- 

Torres Vedras  2,2 2,1 2,3 2,4 2,1 2,2 

Lezíria do Tejo 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 

Médio Tejo 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

Fonte: Produção própria a partir das Estatísticas do Turismo – 2004/2009 (INE). 

A nível concelhio, Torres Vedras registou estadas-médias semelhantes à RLVT, 

enquanto Mafra apresentou valores ligeiramente superiores a esta região, excepto em 

2008, ano em que a estada-média foi igual (2,2). O INE disponibiliza dados relativos 

aos municípios de Loures e Vila Franca de Xira apenas para 2007, no primeiro caso e 

2007 e 2009, no segundo, sendo possível observar que a estada-média nestes dois 

municípios foi semelhante à registada nas sub-regiões Lezíria do Tejo e Médio Tejo, 

isto é, abaixo da média regional. 

 

                                                 
318

 Perante a impossibilidade de obter do INE a estada média nos estabelecimentos hoteleiros para a 

RLVT, optou-se por calculá-la através do rácio entre o número de dormidas e o número de hóspedes.     
319

 Estada-média relativa apenas a hotéis. 
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 5.2.2. Gestão regional do turismo 

No sentido de auxiliar a compreensão da organização turística do território da 

RLVT, face às recentes alterações, optou-se por efectuar uma análise retrospectiva das 

estruturas com responsabilidade no desenvolvimento turístico regional, com maior 

detalhe. A RLVT, até à promulgação do Decreto-Lei n.º 67/2008 de 10 de Abril, estava 

turisticamente sustentada nos seguintes órgãos regionais e locais: ATL, Juntas de 

Turismo do Estoril e da Ericeira, Regiões de Turismo do Oeste, da Costa Azul, do 

Ribatejo, de Leiria-Fátima e dos Templários (Figura 127)
320

.  

 
Figura 127 – Órgãos regionais de Turismo, extintos em Abril de 2008 

Fonte: Produção própria a partir da legislação relativa ao Turismo. 

Base Cartográfica: IGP. 
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 Conforme se constata nesta Figura os municípios da Nazaré, de Alcobaça e de Ourém (Região de 

Turismo de Leiria-Fátima) pertencem à NUTS III Oeste (os dois primeiros) e à NUTS III Médio Tejo (o 

último). O município de Rio Maior (Região de Turismo do Oeste) pertence à NUTS III Lezíria do Tejo. 

Os municípios de Abrantes, Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento e Alcanena (Região de 

Turismo do Ribatejo) pertencem à NUTS III Médio Tejo. Os municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, 

Torres Novas e Sardoal (Região de Turismo dos Templários) pertencem à NUTS III Médio Tejo, mas 

toda a restante região turística pertence à NUTS III Pinhal Interior Sul. À Região de Turismo da Costa 

Azul pertencem os municípios da NUTS III Península de Lisboa e os municípios da NUTS III Alentejo 

Litoral. Na AML Norte, a freguesia da Ericeira, (município de Mafra) era gerida pela respectiva Junta de 

Turismo, o município de Lisboa pela Associação de Turismo da cidade e o município de Cascais pela 

Junta de Turismo do Estoril. Os restantes municípios da AML Norte não estavam integrados em órgãos 

de turismo, sendo a gestão/promoção destas actividades desenvolvidas pelas respectivas Câmaras 

Municipais, como acontecia no município de Mafra. 
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 Conforme abordado na secção 3.2.2, no Decreto-Lei 67/2008, de 10 de Abril, foi 

estabelecido um novo regime jurídico para as áreas regionais de turismo no território 

continental, que passaram a ser coincidentes com as 5 NUTS II (Norte, Centro, Lisboa e 

Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), estipuladas pelos Decretos-Lei n.
os

 46/89, de 15 de 

Fevereiro e 317/99, de 11 de Agosto (Ministério da Economia e da Inovação, 2008a), 

declinando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de 

Novembro. Também por força do Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, foi 

estabelecido o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das Entidades 

Regionais de Turismo (ERT), que constituem as novas entidades gestoras do Turismo 

de âmbito regional, neste caso a ERT de Lisboa e Vale do Tejo. Foi ainda este Decreto-

Lei que delimitou os seis novos Pólos de Desenvolvimento Turístico para o território 

continental – Douro, Serra da Estrela, Oeste, Litoral Alentejano, Alqueva e Leiria-

Fátima, conforme referido anteriormente.  

 O Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste foi reconfigurado pelo Decreto-

Lei n.º 187/2009, de 12 de Agosto, passando a integrar os municípios de Alcobaça e 

Nazaré (Ministério da Economia e da Inovação, 2009a). 

 Na Figura 128 destaca-se a actual área correspondente à Entidade Regional de 

Turismo de Lisboa e Vale do Tejo. Conforme se verifica, os municípios integrados no 

Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste, cuja gestão pertence à Entidade Regional 

de Turismo do Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste (ERTO), também fazem 

parte da Área Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo. Neste sentido, as 

Portarias n.
os

 940/2008, de 21 de Agosto, e 1153/2008, de 13 de Outubro, que aprovam 

os regulamentos da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo e da 

ERTO, respectivamente, contemplam de algum modo a articulação entre estas estruturas 

regionais de turismo.  

 A mesma articulação não se confirma entre a Entidade Regional de Turismo de 

Lisboa e Vale do Tejo e a Entidade Regional de Turismo do Pólo de Desenvolvimento 

Turístico de Leiria-Fátima, considerando que o município de Ourém pertence 

simultaneamente a estas duas estruturas regionais de turismo.       
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Figura 128 – Órgãos regionais actuais de Turismo   
Fonte: Produção própria a partir da legislação relativa ao Turismo. 

Base Cartográfica: IGP. 
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5.2.3. Importância crescente dos tourings na RLVT 

 De acordo com a caracterização dos tourings culturais e paisagísticos efectuada 

na secção 3.3, este mercado na Europa tem crescido a um ritmo anual na ordem dos 5% 

a 7%, como consequência da existência de um cenário propício, quer para as viagens de 

touring (alargamento a Leste, liberdade de circulação, moeda única, melhoria da rede de 

infra-estruturas e serviços afectos aos transportes, procura de experiências turísticas 

completas e enriquecedoras, entre outros), quer de um modo geral para o 

desenvolvimento turístico.  

 Conforme referido anteriormente, a estimativa de crescimento anual acumulado 

das viagens de touring em Portugal, para o horizonte 2015, é de 10%. Este incremento 

superior ao previsto a nível internacional fundamenta-se na reduzida dimensão revelada 

no nosso mercado comparativamente com outros destinos, denunciando um potencial de 

crescimento relativo maior e mais célere (THR, 2006a). Também já se referiu antes que 

o consumo de touring independente em Portugal é realizado sobretudo por cidadãos 

nacionais, o que releva para a importância de estimular este fluxo do mercado interno 

como compensação de eventuais crises nos mercados externos (THR, 2006a: 34). 

Igualmente relevante para o touring é a procura secundária que este produto propicia 

perante as motivações principais de sol e mar, negócios, golfe, eno-gastronomia, 

turismo em espaço rural, entre outras.  

Pelo exposto, a importância das viagens de touring em Portugal é por demais 

evidente. Com efeito, de acordo com os dados disponíveis para o Verão de 2006, 

aquelas viagens foram a segunda motivação dos turistas que visitaram o País, 

correspondendo a 34% do total de visitas, embora o País tenha representado em 2004 

apenas 1,7% das preferências dos europeus neste produto turístico, ou seja, cerca de 6% 

do total de chegadas de turistas internacionais ao território nacional, conforme aludido 

na secção 3.3. Também já foi mencionado igualmente nesta secção que o País, apesar 

da reduzida representatividade que detém no mercado europeu das viagens de touring, é 

percepcionado pelos consumidores dos países geograficamente mais próximos como 

um bom destino deste produto turístico (Ministério da Economia e da Inovação, 2006a; 

THR, 2006a).  

Regionalmente, o touring é mais relevante na Madeira (57%) e no Alentejo 

(56%) e menos importante na região de Lisboa (30%) e, sobretudo no Algarve, onde 

não tem expressão, já que nas restantes regiões os valores oscilam entre os 45% e os 

50% (Ministério da Economia e da Inovação; 2006a). Por outro lado, o Inquérito 
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Motivacional realizado pelo Observatório do Turismo de Lisboa apurou que, em 2009, 

18,3% dos turistas estrangeiros e 0,6% dos nacionais que visitaram a APL tiveram como 

motivação o touring. Igualmente neste ano e para esta Área Promocional, o maior 

número de dormidas de todos os mercados emissores foi gerado pelo short break e pelo 

touring, atingindo estes dois produtos turísticos, na maioria dos países analisados no 

Plano Estratégico 2011-2014, mais de 50% das dormidas (Deloitte, 2010). 

Ponderando os recursos e factores distintivos patentes em cada região, o PENT 

considera que o desempenho destas estará, no curto/médio prazo, ancorado em 

determinados produtos específicos, aos quais foram atribuídos quatro níveis de 

importância (Figura 129).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129 – Contribuição dos produtos estratégicos para cada região 
Fonte: Ministério da Economia e da Inovação (2006a: 75). 

Como revela a leitura desta figura alguns produtos contribuem pouco para a 

receita de determinadas regiões, mas em contrapartida revelam-se essenciais para as 

políticas de diferenciação, de redução da sazonalidade e de qualificação do destino 

(Ministério da Economia e da Inovação; 2006a). Todavia, segundo o nosso 

entendimento e contrariamente ao que a figura anterior parece demonstrar, considera-se 

que todos os produtos turísticos, excepto o sol e mar, poderão contribuir 

significativamente para alcançar aqueles desígnios relativos à diferenciação, à 

sazonalidade e à qualificação, desde que se estabeleça uma visão e as respectivas 

estratégias de forma coerente com aqueles objectivos. 
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 Relativamente ao touring, o PENT é bastante inequívoco, referindo que o seu 

desenvolvimento prioritário deve ocorrer nas regiões do Porto e Norte, Centro, Lisboa e 

Vale do Tejo e Alentejo e numa prioridade inferior na Madeira (justificada pelo forte 

contributo que já confere à Região) e nos Açores (Figura 130), (Ministério da Economia 

e da Inovação; 2006a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130 – Matriz estratégica de desenvolvimento regional de produtos turísticos 
Fonte: Ministério da Economia e da Inovação (2006b). 

 Na APL os produtos turísticos city breaks, meetings industry e touring 

destacam-se na análise de maturidade pela elevada concentração da oferta e grau de 

desenvolvimento (Deloitte, 2010; Idtour 2011), (Figuras 131 e 132). A RLVT, apesar de 

territorialmente diferir da APL (por esta incluir integralmente o território do pólo de 

desenvolvimento turístico de Leiria-Fátima) e da área de responsabilidade da Entidade 

Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (por esta não contemplar o território do 

pólo de desenvolvimento turístico do Oeste, nem o município de Ourém, conforme 

cartografia anteriormente apresentada), segundo o nosso ponto de vista, alicerçado nos 

estudos enunciados anteriormente, deve apostar prioritariamente no touring cultural e 

paisagístico, associado ao city break e ao turismo de negócios, e complementarmente no 

sol e mar, turismo de natureza, turismo náutico, golfe, gastronomia e vinhos e saúde e 

bem-estar.   
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Figura 131 – Grau de maturidade dos produtos turísticos da Área Promocional de Lisboa 

Fonte: Deloitte (2010: 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 132 – Estádio de Desenvolvimento/Maturidade dos produtos turísticos da T-LVT 
Fonte: Idtour (2011: 23). 

 Na Figura 133 é possível identificar a distribuição geográfica dos principais 

produtos turísticos desenvolvidos na APL, de acordo com o estudo realizado pela 

empresa Deloitte (2010), enquanto na Figura 134 são apresentados, apenas para o 

território da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, os gastos médios 

diários dos visitantes, onde se constata que os produtos golfe, city break, turismo de 

negócios e touring cultural e paisagístico são os que implicam despesas mais elevadas 

para o segmento Turismo, enquanto para o segmento excursionismo são os produtos 

turismo de negócios, touring cultural e paisagístico e turismo de natureza (Idtour, 2011).  
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Figura 133 – Principais produtos turísticos da Área Promocional de Lisboa 
Fonte: Produção própria, baseada em Deloitte (2010: 64). 

Cartografia de base: IGP. 

O Plano de Marketing Estratégico Turismo Lisboa e Vale do Tejo distingue os 

produtos estratégicos mais importantes para cada uma das sub-regiões Grande Lisboa 

(city breaks 47%; touring cultural e paisagístico 18%; turismo de negócios 12%; sol e 

mar 6%; visita a familiares e amigos 5%), Península de Setúbal (sol e mar 37%; touring 
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cultural e paisagístico 22%; gastronomia e vinhos 13%; lazer, recreio e férias 7%; 

turismo de negócios 4%), Lezíria do Tejo (gastronomia e vinhos 26%; visita a 

familiares e amigos 20%; turismo de negócios 19%; lazer, recreio e férias 11%; Eventos 

8%) e Médio Tejo (touring cultural e paisagístico 30%; lazer, recreio e férias 18%; 

turismo de natureza 10%; visita a familiares e amigos 11%; gastronomia e vinhos 7%), 

assumindo os seguintes produtos turísticos como os mais relevantes para o destino 

LVT: touring cultural e paisagístico, sol e mar, city breaks, gastronomia e vinhos e 

turismo de negócios. Este Plano considera ainda a importância dos seguintes conteúdos 

relativamente ao touring, por ordem decrescente: paisagem, cultura, história, 

monumentos e natureza, todos excelentemente representados no território da RHLT. No 

que diz respeito aos serviços adquiridos pelos visitantes em touring na área de Lisboa e 

Vale do Tejo, contemplada neste estudo que se tem vindo a abordar, destacam-se a 

restauração e bebidas (23%), o alojamento (21%), o transporte aéreo (15%), as viagens 

de autocarro (10%), os serviços culturais (8%), o aluguer de viaturas (7%), as visitas 

guiadas (7%), entre outros. Por fim, importa salientar que os inquiridos neste Estudo 

valorizam sobretudo viagens independentes, tourings genéricos, visitas não guiadas e 

dão relativa importância ao preço, repartindo-se o interesse pelas reservas online e 

balcão (Idtour, 2011). Por conseguinte, justifica-se plenamente a produção das 

tecnologias WebGIS e GTEM contempladas na presente investigação.           

 
Figura 134 – Gastos diários dos visitantes no destino de LVT, por produtos turísticos 

Fonte: Idtour (2011: 26). 

 A RLVT, face aos recursos naturais e culturais em presença, necessita de 

conceber formas inovadoras de promover e comercializar os seus produtos turísticos, 

designadamente o touring cultural e paisagístico, assumindo como prioridades a 

singularidade das experiências disponibilizadas, a garantia de comodidade e de 
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segurança e a qualidade nos serviços prestados, ou seja, as vantagens competitivas 

referidas anteriormente, no sentido de incrementar benefícios económicos e sociais para 

as comunidades locais, a par de modelos de gestão que assegurem a conservação e/ou 

preservação daqueles recursos, no âmbito de um planeamento participativo envolvendo 

os diferentes stakeholders.  

  

 5.2.4. Análise SWOT do touring cultural e paisagístico na RLVT 

 

 Nesta secção desenvolve-se um diagnóstico, através de uma análise SWOT
321

, 

para o touring cultural e paisagístico na RLVT, que emerge da convergência da 

investigação realizada até ao momento, quer no âmbito desta dissertação, quer de 

trabalhos desenvolvidos na componente curricular do Programa de Doutoramento.  

 Esta análise, esquematizada na Figura 135, sintetiza os vectores fraquezas – 

contributivos para a perda de competitividade do produto e que interessa reduzir ou 

eliminar –, os vectores forças – que lhe conferem potencial, favorecendo a 

competitividade –, os vectores ameaças – que interessa conhecer em profundidade para 

prevenir os seus efeitos prejudiciais –, e os vectores oportunidades – que retractam as 

influências positivas externas e que importa potencializar.  

 

Figura 135 – Estrutura da análise SWOT 
Fonte: Matisoft (2010), (adaptação). 

Neste sentido, os pontos fortes e os fracos correspondem à análise do ambiente 

interno em que se desenvolve o produto turístico, enquanto as ameaças e as 

oportunidades dependem do ambiente externo (Quadros 53 e 54). 

                                                 
321

 Método de diagnóstico de uma realidade socioeconómica, que analisa os factores internos (pontos 

fortes e fracos [strengths e weaknesses]), sobre os quais se deve basear a estratégia da intervenção, e os 

factores externos (oportunidades e ameaças [opportunities e threats]) que a podem influenciar (QREN, 

2010), conforme mencionado anteriormente. 
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Na operacionalização do referido diagnóstico, estabeleceram-se as seguintes 

vertentes analíticas, todas elas relevantes para o desenvolvimento do produto touring 

cultural e paisagístico e, em alguns casos, relacionadas com os conceitos em análise 

nesta investigação: integração internacional e nacional, ofertas turísticas original e 

derivada, infra-estruturas e serviços de apoio ao Turismo, procura turística e 

organização e gestão do destino. 

Quadro 53 – Pontos fortes e pontos fracos do touring cultural e paisagístico (RLVT) 

DOMÍNIO 

DE ANÁLISE 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Integração 

internacional 

e nacional 

 Condições climáticas favoráveis, com 

temperaturas amenas ao longo do ano 

(reduzidas amplitudes térmicas).  

 Lazer balnear algo condicionado pelas 

condições climáticas (temperatura da água, 

nortada e erosão litoral), excepto para o 

surf e modalidades conexas. 

 Localização privilegiada, no centro do 

território continental, com elevada 

acessibilidade nacional e internacional. 

 Demasiada proximidade e dependência 

funcional relativamente a Lisboa, com 

consequências negativas nalgumas 

dimensões do desenvolvimento turístico. 

 Integração da Área Metropolitana de 

Lisboa e relativa proximidade à Área 

Metropolitana do Porto, grandes bacias 

emissoras de turistas.  

 Imagem pouco favorável de algumas áreas 

urbanas degradadas, reveladoras de fraco 

desenvolvimento económico e social, 

sobretudo na AML, consequência do 

ineficiente desempenho das entidades 

competentes. 

Oferta 

turística 

original 

 Inúmeros recursos diferenciados e com 

qualidade (património natural e 

paisagístico, histórico-monumental, 

cultural, gastronómico e artesanato). 

 Falta de percursos organizados e de 

informação sobre as atracções, reveladora 

da pouca estruturação e interpretação dos 

recursos ambientais e histórico-culturais. 

 Excelente enquadramento natural e 

paisagístico, alicerçado em Áreas 

Protegidas de excepcional valor. 

 Deficiente consciencialização de alguns 

empresários, população local e autarcas 

para a importância da protecção e 

valorização ambiental, conforme se pode 

constatar pela proliferação de projectos 

turísticos em áreas sensíveis.   

 Classificação de Sintra e do Mosteiro 

dos Jerónimos e Torre de Belém como 

Património da Humanidade pela 

UNESCO. 

 Desqualificação de alguma oferta nas áreas 

de maior pressão turística e recreativa, 

nomeadamente nas áreas litorais e naturais, 

com impactes significativos nas 

actividades turísticas. 

 Litoral constituído por praias bem 

equipadas e limpas, com elevado 

número de bandeiras azuis, e propício às 

actividades náutico-desportivas. 

 Deficiente desenvolvimento em quantidade 

e qualidade de alguns produtos, 

designadamente o touring, para 

deslocações fora da faixa Lisboa-Sintra, a 

carecer de fortalecimento da cadeia de 

valor. 

 Conjugação de inúmeros atractivos 

numa área restrita, favorável à fruição 

do produto touring   

 Débil implementação das TIC no 

desenvolvimento de alguns produtos 

turísticos 

 Inexistência de áreas fortemente 

degradadas e poluídas.   

 
 

 Frentes de mar e de rios com valência 

turística subaproveitadas ou deterioradas. 
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DOMÍNIO 

DE ANÁLISE 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Oferta 

turística 

derivada 

 Importante oferta diversificada de 

alojamento turístico, quer em tipologia, 

quer em localização, sobretudo nas 

áreas urbanas. 

 Insuficiente oferta ou ausência de 

alojamento em alguns municípios. 

 Diversidade da restauração, quer no 

litoral, quer no interior, espelhando a 

riqueza enogastronómica regional. 

 Taxas de ocupação dos estabelecimentos 

hoteleiros reduzidas, sobretudo no Oeste e 

Vale do Tejo. 

 Excelente oferta de diversão nocturna, 

sobretudo no litoral, nas grandes cidades 

e nas áreas balneares. 

 Ausência de criatividade e de inovação da 

gastronomia regional e deficiente 

divulgação desta junto dos turistas, 

sobretudo estrangeiros. 

 Elevada oferta qualificada de 

actividades e eventos, de cariz cultural, 

desportivo, etnográfico, religioso e de 

entretenimento, com notoriedade 

nacional e internacional. 

 Existência de muitos estabelecimentos 

turísticos não classificados, que necessitam 

de ser inventariados de modo a assegurar 

que respeitem os requisitos mínimos 

aceitáveis na prestação dos respectivos 

serviços. 

 Número considerável de entidades 

prestadoras de serviços turísticos, 

designadamente agências de viagem, 

empresas de animação turística, de 

transportes, entre outras. 
 

 Conhecimento pouco consolidado e 

generalizado de muitas das aptidões e 

potencialidades turísticas locais e 

regionais. 

 Existência de algumas rotas temáticas 

consolidadas e outras em 

desenvolvimento. 
 

 Pouca articulação entre os organizadores 

de eventos e os operadores turísticos. 

 

 

Infra-

estruturas e 

serviços de 

apoio ao 

Turismo 

 

 Diversidade e qualidade das 

acessibilidades rodoviárias entre os 

municípios da AML e nos que são 

servidos pelas A8 e A1. 

 Redes rodo-ferroviárias secundárias 

degradadas e/ou antiquadas, sobretudo no 

Oeste e Vale do Tejo, como é o caso da 

ferrovia do Oeste, que influenciam 

negativamente algumas acessibilidades 

intra-concelhias. 
 

 Rede de infra-estruturas ferroviárias 

bem desenvolvida na AML e nos 

municípios servidos pela Linha do 

Norte.   

 Insuficiência de estacionamentos, 

sobretudo nas áreas urbanas, na 

proximidade dos elementos patrimoniais, e 

nas áreas litorais. 
 

 Existência de múltiplos equipamentos 

culturais e de lazer. 

 Reduzida quantidade de aeródromos 

operacionais, que possam ser revertidos 

para as actividades turísticas. 
 

 Proximidade de um grande aeroporto 

internacional (Portela). 

 Problemas relativos às acessibilidades 

internas e externas, em horas e períodos 

específicos, especificamente nas grandes 

áreas urbanas. 

 Boas infra-estruturas ao nível do 

saneamento básico e do fornecimento de 

energia 

 Deficiente articulação da rede de 

transportes públicos fora da AML com os 

interesses e expectativas dos turistas 

 Existência de infra-estruturas de 

abastecimento de combustível e de 

oficinas de reparação automóvel em 

quantidade suficiente e distribuídas 

convenientemente no âmbito do touring.  

 

 

 Serviços sanitários insuficientes ou 

inexistentes em áreas vocacionadas para o 

Turismo, sobretudo ligadas ao meio natural 

e à contemplação da paisagem. 
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DOMÍNIO 

DE ANÁLISE 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

 

Infra-

estruturas e 

serviços de 

apoio ao 

Turismo 
(cont.) 

 

 Importante rede de bancos e de serviços 

de segurança. 

 Necessidade de requalificação de alguns 

equipamentos e serviços de apoio. 

 Disponibilidade de serviços de saúde, 

nomeadamente hospitais e Centros de 

Saúde, sobretudo nas cidades e vilas. 

 Insuficiente sistema de sinalização dos 

recursos e atracções turísticas. 

 Diversidade das infra-estruturas 

recreativas e desportivas, distribuídas 

pela Região, algumas com valor 

excepcional. 

 

 

 

 

Procura 

turística 

 Entendimento do potencial turístico da 

Região, nomeadamente ao nível da 

diversidade temática subjacente aos 

diversos produtos.  

 Concentração da procura nas áreas litorais, 

deteriorando as potencialidades deste 

recurso turístico. 

 Percepção da RLVT como um destino 

com prestígio e seguro, reconhecido 

internacionalmente. 
 

 Marcada sazonalidade, sobretudo no 

produto sol e mar. 

 Diversificação temática da oferta em 

consonância com as diversificadas 

motivações da procura, com particular 

incidência na vivência de experiências 

singulares. 
 

 Dependência de um número reduzido de 

mercados emissores. 

Organização e 

gestão do 

destino 

 Núcleos urbanos com características 

diferenciadoras e, por conseguinte, 

muito atractivos. 

 Desenvolvimento urbanístico pouco 

condicionado no litoral, traduzido num 

desordenamento territorial. 
 

 Requalificação urbana através do 

Programa POLIS em importantes locais 

com valência turística (Costa da 

Caparica, Santarém, Setúbal, Sintra, 

Tomar, Torres Vedras, Vila Franca de 

Xira, entre outros). 
 

 Fraca expressão de parcerias público-

privadas de âmbito turístico, bem como 

pouco aproveitamento do potencial do 

associativismo local, que revelam pouco 

empenhamento na governância. 

 Consolidação de produtos turísticos, 

designadamente city breaks, meeting 

industry, touring, sol e mar, golfe, 

turismo náutico e de cruzeiros. 

 Deficiente formação e qualificação de 

alguns profissionais de turismo, 

especialmente na restauração e em alguns 

serviços de apoio ao turismo.  
 

 Acolhimento propício ao desenvolvi-

mento turístico. 

 Carência de iniciativas empresariais na 

organização e promoção de novos 

subprodutos turísticos. 
 

 Empenhamento dos agentes locais, 

públicos e privados, no 

desenvolvimento turístico de locais 

turísticos tradicionais, como por 

exemplo em Lisboa, Sintra e Óbidos. 
 

 Difusão lenta das TIC, no âmbito da 

promoção e comercialização de produtos 

turísticos específicos e inovadores. 

 Integração do turismo e recreio nos 

diversos instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território, como por 

exemplo os PROT e Programa 

Operacional Regional. 
 

 Empenhamento deficitário com vista ao 

estabelecimento de horários compatíveis 

com as actividades e interesses dos turistas. 

 Existência de muitas estruturas 

municipais direccionadas para o 

Turismo, integradas em organizações 

turísticas de âmbito regional. 

 Alheamento de alguns agentes e de uma 

parte da população local relativamente ao 

desenvolvimento turístico, revelador de 

ausência de governância. 

Fonte: Produção própria 
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Quadro 54 – Oportunidades e ameaças do touring cultural e paisagístico (RLVT) 

DOMÍNIO DE 

ANÁLISE 
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Integração 

nacional e 

regional 

 Aumento do potencial de articulação do 

território regional com a Europa, 

decorrente da conclusão dos 

investimentos aero-ferroviários 

previstos. 

 Aumento da competitividade das restantes 

regiões, seja no domínio do recreio, seja no 

do turismo propriamente dito. 

 Perspectivas favoráveis de desenvolvi-

mento global da actividade turística 

mundial. 

 Conjuntura económica internacional e 

nacional desfavorável com efeitos directos 

no Turismo, particularmente na retracção 

do investimento, na redução da procura 

turística, entre outros. 

 Forte procura do território no âmbito das 

actividades de recreio e lazer por parte 

de habitantes das regiões contíguas. 

 Agravamento das acções erosivas no 

litoral, com o consequente recuo da linha 

de costa, e persistência de acções 

negligentes de poluição dos cursos de água 

e de incêndios florestais. 

 Locais de exploração turística de 

elevado reconhecimento nacional e 

internacional, como por exemplo Lisboa, 

Sintra e Óbidos, com enorme capacidade 

para potenciar o desenvolvimento 

turístico de outros territórios regionais.   

 

Oferta turística 

original 

 Protecção e valorização ambiental como 

prioridades de actuação expressas pelas 

entidades públicas. 

 Crescente preocupação dos turistas perante 

a delapidação dos recursos naturais e 

culturais, como consequência da pressão 

urbanística e da especulação imobiliária. 

 Crescente apetência por actividades de 

recreio, lazer e turismo, alicerçadas em 

valores naturais, patrimoniais e 

paisagísticos de elevada qualidade. 

 Dificuldades em usufruir de alguns 

produtos turísticos em quantidade e 

qualidade, sobretudo para deslocações fora 

da faixa Lisboa-Sintra. 

Oferta turística 

derivada 

 Novos segmentos de mercado podem 

gerar novas oportunidades para a oferta 

de alojamento e de restauração. 

 Desadequação da oferta de alojamento às 

necessidades da procura é uma 

condicionante do desenvolvimento turístico 

em alguns municípios. 

 Relançamento e aprofundamento das 

potencialidades regionais no domínio da 

eno-grastronomia.  

 Tendência para estadas curtas nos 

estabelecimentos hoteleiros condicionante 

da rendibilidade dos investimentos 

realizados e do estímulo para novos 

empreendimentos. 

 Adequação das ofertas de alojamento e 

de restauração às necessidades da 

procura, quer em quantidade, quer em 

qualidade, designadamente em alguns 

municípios onde aquelas são deficitárias. 

 Insuficiente definição estratégica das 

potencialidades turísticas locais e regionais, 

designadamente no âmbito da eno-

gastronomia e na organização de eventos, 

entre outras. 

 

Infra-

estruturas e 

serviços de 

apoio ao 

Turismo 

 Maiores preocupações das autarquias e 

dos empresários para a prestação 

qualificada de serviços de apoio às 

actividades turísticas. 

 Desqualificação ou ausência de 

equipamentos e serviços de apoio ao 

Turismo, em alguns municípios da região, 

perante a crescente exigência de elevados 

padrões de qualidade, designadamente no 

âmbito dos transportes e acessibilidades, 

sanitários, restauração, sinalização de 

recursos e atracções. 

 Necessidade de algumas infra-estruturas 

e serviços regionais e locais reverterem 

em benefício das actividades turísticas. 
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DOMÍNIO DE 

ANÁLISE 
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Procura 

turística 

 Crescimento de fluxos turísticos 

nacionais e internacionais e surgimento 

de novos mercados (p. ex. Brasil), de 

acordo com as perspectivas favoráveis 

de desenvolvimento global da 

actividade. 

 

 Aumento da concorrência externa oriunda 

de destinos com ofertas similares ou de 

novos destinos. 

 Multiplicação da procura no âmbito das 

estadas de curta duração – Short Breaks 

– e do fraccionamento das férias, com 

evidentes vantagens na redução da 

sazonalidade, designadamente por parte 

do mercado de proximidade espanhol e 

do turismo interno. 

 Fomento das deslocações dos turistas para 

fora de Lisboa apenas para “ver” em 

detrimento de “imergir” localmente. 

 Novos hábitos de consumo turístico: 

reforço do excursionismo; conhecimento 

de novos destinos; turismo individual; 

procura de experiências singulares. 

 Incremento da sazonalidade do produto sol 

e mar, motivado pela crescente 

concentração das férias no mês de Agosto.    

 Crescente procura de novos locais 

turísticos, através de itinerários 

temáticos, ligados ao património natural, 

paisagístico e histórico-cultural, como 

complemento de outros produtos (sol e 

mar, negócios, golfe, entre outros), 

proporcionadora de estadas mais 

prolongadas e descentralizadas de 

Lisboa. 

 

Organização e 

gestão do 

destino 

 Crescente sensibilidade para a gestão do 

Turismo alicerçada na governância, 

obtendo vantagens pelo envolvimento 

participado de todos os stakeholders. 

 Deficiente promoção e marketing nos 

mercados externos e interno. 

 Diversificação de produtos específicos, 

aliados à inovação, em articulação com a 

procura de experiências cada vez mais 

completas, no âmbito do Niche Tourism. 

 Incapacidade de criação de novos produtos 

turísticos para responder à evolução dos 

mercados. 

 Desenvolvimento de produtos orientados 

para a experimentação, a actividade e a 

educação, de acordo com a apetência de 

fruição e valorização de recursos 

turísticos ambientais e culturais 

 Desenvolvimento turístico distanciado de 

processos participativos profícuos, 

envolvendo os vários stakeholders, no 

seguimento das boas práticas internacionais 

 Crescente utilização das TIC, 

nomeadamente Internet e GTEM, no 

âmbito de novas formas de divulgação 

de produtos e de destinos, do marketing 

e da fruição dos espaços. 

 Apetência crescente por locais turísticos 

ancorados num desenvolvimento 

urbanístico coerente e ordenado, 

contrariando muitos dos exemplos litorais 

da região. 
 

 Intervenções previstas ou em execução 

nos domínios ambiental e urbanístico no 

âmbito do POLIS, com reflexos 

positivos na atractividade turística. 

 Não correspondência da implementação 

das TIC no desenvolvimento de alguns 

produtos turísticos com as necessidades da 

procura turística. 

 Utilização de instrumentos financeiros 

vocacionados para o investimento em 

empreendimentos turísticos e formação 

profissional, qualificadores da oferta. 

 

 Aproveitamento sinergético entre as 

diferentes áreas turísticas da Região, 

especialmente entre o Oeste e Lisboa e 

entre o Vale do Tejo e a AML. 

 

Fonte: Produção própria 
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 Para além da síntese exposta anteriormente, reforçam-se ainda alguns aspectos 

relativos às oportunidades para o posicionamento e desenvolvimento do touring.  

 O crescimento da procura de viagens de touring (a Europa, entre 1997 e 2004, 

verificou um crescimento anual acumulado de 7,9%, conforme referido anteriormente), 

tem sido consolidado, permitindo afirmar que as expectativas para o futuro são de 

manutenção do crescimento ou até de acentuação, assentes na conjugação dos seguintes 

factores: i) concentração num espaço territorial, administrativo e económico de um dos 

mais vastos e valiosos patrimónios culturais no mundo; ii) facilidade na realização de 

viagens turísticas, designadamente de touring, devido à crescente melhoria das 

condições materiais, administrativas e comerciais, entre outras. Evidencia-se uma 

tendência para a procura de experiências turísticas mais completas, ou seja, uma 

propensão para complementar e enriquecer a experiência de viagem, através da 

realização de circuitos ocasionais, que resulta numa excelente oportunidade para a 

estruturação de tourings direccionados para os turistas que viajam com motivações 

diferentes (THR, 2006a).  

 A utilização crescente da Internet na obtenção de informação e na aquisição de 

serviços turísticos abre “janelas de oportunidade” que devem ser aproveitadas, 

incluindo patrocínios para os quais estão vocacionados alguns instrumentos de 

financiamento disponíveis.  

 As oportunidades referidas anteriormente são excelentes para Portugal, e 

também para a RLVT, porque estando integrado na Europa, que é a principal região 

emissora e receptora de viagens de touring, beneficia das vantagens daí decorrentes, 

designadamente da proximidade dos grandes mercados emissores, como a Itália, a 

França, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e a Espanha.  

 Face à capacidade que o País e a RLVT têm para atrair um elevado número de 

turistas de sol e mar, golfe, turismo de negócios, entre outros, a oferta de tourings pode 

ser complementar destes produtos ou, eventualmente, alternativa numa próxima viagem, 

ambas as situações alicerçadas em viagens culturais e paisagísticas de elevada 

qualidade, para as quais o País e a Região dispõem de adequados recursos e infra-

estruturas de apoio, e potenciadoras de estadas mais prolongadas, conforme aludido 

anteriormente. Acresce ainda a propensão crescente para a utilização das TIC em todos 

os sectores, incluindo o Turismo, quer na selecção do destino e do alojamento, que na 

composição das actividades a realizar, permitindo desenvolver serviços inovadores e 
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diferenciadores, que serão fundamentais para o incremento da competitividade nacional 

e regional perante os demais concorrentes. A concepção de GTEM, no âmbito de novas 

formas de divulgação de produtos e de destinos, do marketing e da fruição dos espaços, 

é já uma realidade em alguns países, conforme se abordou na secção 4.2. 

 Das principais ameaças identificadas, destaca-se a persistente acção negligente 

de degradação dos recursos naturais, como são exemplos a poluição dos ecossistemas e 

os incêndios florestais, o incipiente envolvimento dos stakeholders no desenvolvimento 

turístico, mais marcado pelos interesses pessoais/privados do que pelos interesses 

públicos/colectivos, estes essenciais para a sustentabilidade dos destinos e ainda a 

pressão urbanística e a especulação imobiliária, actualmente camuflada de “turismo 

residencial”, reveladora de ausência de estratégias de longo prazo, assentes num 

turismo equilibrado, sustentável e responsável.   

 Existem, igualmente, outras ameaças que devem ser ponderadas, 

designadamente a situação económica global, com expressão relevante no aumento dos 

preços dos combustíveis e dos bens alimentares. Também a insegurança provocada por 

eventuais acções terroristas ou de conflitualidade com génese na degradação das 

condições sociais ou ainda a possibilidade de ocorrência de catástrofes naturais, 

praticamente impossíveis de controlar/mitigar, constituem ameaças para as actividades 

turísticas do País e da RLVT.  

A concorrência de outros destinos – consolidados e emergentes, designadamente 

na Europa de Leste –, apesar de dever ser equacionada considera-se que, face às 

especificidades da RLVT no que respeita à diversificação e diferenciação dos recursos, 

bem como à qualidade actual dos atractivos não será impeditiva de um desenvolvimento 

crescente do touring.          

Para que as oportunidades do touring, tal como dos restantes produtos turísticos, 

sejam potencializadas é necessário que coexistam os requisitos básicos – importantes 

para garantir a presença no mercado, mas não suficientes – e os requisitos-chave – 

essenciais para obter sucesso.  

Dos primeiros, fazem parte a “riqueza e variedade de atractivos naturais e 

culturais”, ou seja, é necessário que um destino disponha, em quantidade e qualidade, 

de atracções turísticas (como por exemplo, monumentos, paisagens, aldeias, 

gastronomia, entre outros) e de uma comunicação eficaz que as dê a conhecer aos 
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potenciais visitantes. No entanto, estas condições naturais e culturais não chegam para 

alcançar o êxito no touring. Para isso, é também fundamental “criar as melhores 

condições possíveis para que os utilizadores possam, efectivamente, conhecer e 

desfrutar das atracções naturais e culturais do destino” (THR, 2006a: 18). E que 

condições podem então aumentar o valor dos recursos de base? Continuando a apoiar-

nos neste estudo elaborado para o Turismo de Portugal os requisitos necessários para o 

êxito do produto touring, sobretudo aquele que é realizado de modo autónomo, são:  

i. oferecer um vasto número de rotas e circuitos genéricos e temáticos;  

ii. disponibilizar uma rede viária que garanta boas condições de utilização; 

iii. proporcionar uma rede de locais de descanso com serviços básicos de 

apoio, como por exemplo estações de serviço e oficinas, entre outros; 

iv. criar um sistema eficaz de sinalização dos recursos turísticos;  

v. adequar os horários das atracções turísticas às necessidades dos visitantes;  

vi. criar e divulgar aos visitantes um conjunto completo e pormenorizado  de 

informações úteis, nos idiomas dos principais segmentos de mercado, para 

as várias fases da suas viagens, desde as rotas existentes, tempo de viagem, 

horários de diversos serviços, entre outras;  

vii. oferecer alojamento e restauração em variedade e qualidade;  

viii. procurar seguir um padrão de qualidade em todos os serviços prestados 

ix. estabelecer uma maior articulação entre os agentes turísticos institucionais 

e privados, individuais e colectivos.  

Para as viagens de touring organizadas em grupo é fundamental haver um 

grande profissionalismo por parte das agências de viagem vocacionadas para incoming e 

dos guias-intérpretes, sendo também decisiva a qualidade dos modos de transporte, 

como por exemplo os autocarros. 

Este diagnóstico resulta pertinente para as secções seguintes, no sentido de 

sustentar a concepção de um WebGIS e de um GTEM, para o desenvolvimento de 

tourings culturais e paisagísticos na RLVT, atendendo ao reconhecimento que faz dos 

principais vectores que interessa mitigar ou eliminar e das oportunidades que se 

colocam a este produto turístico na Região.      
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5.3. Concepção e produção do WebGIS (Webmapping RHLT)  

A concepção do WebGIS, mais precisamente do webmapping RHLT, 

considerando que se trata de uma plataforma de visualização de dados 

georreferenciados através de um dispositivo Web disponível online, mas com reduzida 

capacidade de análise SIG, conforme aclarado anteriormente, assentou no 

benchmarking descrito na secção 4.2 e a respectiva produção foi realizada em ArcGIS 

Viewer for Flex. Esta aplicação webmapping é configurável e a sua implantação é 

relativamente fácil, não exigindo a personalização de conteúdos de muitos 

conhecimentos de programação. Trata-se de uma aplicação concebida para funcionar 

com ArcGIS Server e os serviços Web do ArcGIS Online, suportando as novas 

potencialidades presentes na versão 10 daquela aplicação informática, sendo construída 

com a mais recente versão do software Adobe Flash Builder 4.  

ArcGIS Viewer for Flex permite aos utilizadores uma rápida criação e 

implementação de aplicações personalizadas de webmapping, suportando a 

apresentação de informação, inquirição interactiva, edição Web, extracção de 

informação, geocodificação e impressão. O seu funcionamento é baseado num modelo 

de programação extensível de widgets, considerando que estes são elementos da 

interface gráfica do utilizador, traduzidos em janelas, menus, botões, entre outros, que 

permitem a manipulação de dados padronizados. Por conseguinte, através da edição de 

ficheiros XML, é possível personalizar a aparência, funcionalidade e conteúdos dos 

dados do Viewer. Diferentes widgets estão incluídos em ArcGIS Viewer for Flex e 

outros adicionais podem ser personalizados utilizando ArcGIS API for Flex que é outra 

aplicação webmapping mais evoluída e também mais exigente em conhecimentos de 

programação (ESRI, 2011). 

Os procedimentos iniciais para operacionalizar o webmapping RHLT basearam-

se, por um lado, na recolha da informação existente sobre a localização dos fortes, 

redutos e baterias, que contou com a análise dos mapas produzidos nas diversas 

publicações existentes sobre as Linhas de Torres, citadas nesta investigação, e com os 

ficheiros disponibilizados pelos municípios da PILT
322

 e, por outro, no trabalho de 

                                                 
322

 Ao abrigo de um Protocolo estabelecido entre a ESHTE, o Centro de Estudos do Turismo (CESTUR) e 

a PILT, no qual está contemplada, entre outras medidas, a partilha de informação geográfica 

georreferenciada, relativa ao território das Linhas de Torres, tendo em vista a produção de uma 

plataforma de disponibilização de informação turística da RHLT na Web, numa versão de demonstração, 

integrada num webgis, bem como a sua interligação com um GTEM, suportado por dispositivos PDA 

com ligação GPS. No processo de validação da informação disponibilizada pela PILT, em alguns casos, 

foi necessário proceder a correcções relacionadas com a georreferenciação. 
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campo desenvolvido entre Abril e Julho de 2011, com recurso a dispositivo GPS e às 

folhas 374, 375, 388, 389, 402 e 404 da Carta Militar do Instituto Geográfico do 

Exército (edição 5 de 2009; trabalhos de campo em 2008), que abrangem todo o 

território da RHLT.  

Posteriormente, a informação foi integrada numa base de dados cartográfica 

(geográfica) e alfanumérica (atributos) no software ArcGIS, de modo a integrar a 

informação relativa aos fortes, redutos e baterias, aos pontos de interesse (restauração, 

alojamento, entre outros
323

), aos percursos pedestres
324

 e aos roteiros temáticos.  

Relativamente aos roteiros temáticos foram produzidos os seguintes seis, com 

recurso à extensão Network Analyst do ArcGIS, a partir da informação disponibilizada 

pela PILT
325

 relativa aos locais de interesse a visitar, e do trabalho de campo realizado: 

i) “Torres Vedras na Primeira Linha”; ii) Da Feira ao Palácio e ao Atlântico
326

; iii) 

“Wellington”; iv) “A Defesa do Tejo”; v) “Grandes Desfiladeiros”; vi) “O Nó das 

Linhas” (Quadro 55).  

As extensões obtidas (a 3D e a 2D) consideram os percursos totais, ou seja, a 

deslocação em viatura automóvel e os acessos pedestres às fortificações e aos restantes 

locais de interesse (monumentos e Centros Interpretativos das Linhas de Torres). O 

tempo dispendido no roteiro contempla a soma da duração das deslocações (pedestres e 

auto) e dos tempos de permanência em visita nos locais de interesse, que será 

explicitado posteriormente. O cálculo do tempo a despender nos percursos pedestres de 

acesso às fortificações foi obtido pela divisão da distância a percorrer pela velocidade 

                                                 
323

 Sem condições para assumir uma representação integral de todos os pontos de interesse para a RHLT, 

face às limitações de tempo, foi possível, ainda assim, incluir um elevado número destes nas seguintes 

temáticas com relação directa ou indirecta ao produto touring: cultura (bibliotecas, conventos e igrejas, 

centros culturais, cinemas, museus e salas de espectáculos); saúde (hospitais, farmácias e centros de 

saúde); segurança (PSP, GNR, Bombeiros e Protecção Civil); transportes (aeródromos e heliportos, 

estações de caminhos-de-ferro, praças de táxi, parques de estacionamento, rent-a-bike, rent-a-car, 

terminais de camionagem); turismo e viagens (monumentos, miradouros, praias, postos de turismo, 

jardins, parques de diversão e centros Interpretativos das Linhas de Torres); utilidades (bombas de 

combustível, espaços Internet e bancos). Uma parte desta informação resultou da vectorização realizada 

em ArcGIS, recorrendo aos portais Mapas Sapo e Geo CTT, e a outra foi disponibilizada pela PILT.     
324

 Foram contemplados quinze percursos pedestres que, na sua grande maioria fazem, ou farão, parte da 

denominada Grande Rota (GR) 30, que ainda não está totalmente implementada. Os restantes são 

propostas de alguns municípios que contemplam também o território das Linhas de Torres. Esta 

informação foi facultada pela PILT e pela Revista Itinerante (número 1, de Novembro de 2009, e número 

especial, de Novembro de 2010), neste caso a partir da articulação das revistas com o respectivo site. O 

desenvolvimento dos percursos pedestres nesta investigação é efectuado na secção seguinte.  
325

 Que constará do Roteiro da Rota Histórica das Linhas de Torres em elaboração. 
326

 Este percurso difere da proposta da PILT, que o denomina “Do Palácio-Convento ao Atlântico”, por se 

ter considerado pouco extenso, tendo sido acrescentado um troço que liga a Malveira a Mafra. Foram, 

igualmente, introduzidas pequenas alterações à proposta da PILT nos restantes roteiros, atendendo ao 

trabalho de campo realizado e à optimização da rede criada em software, conforme se explicará com mais 

detalhe nesta secção.  
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média, assumindo-se que esta é de 4 km/h, em conformidade com Braga (2006). O 

tempo a despender nos percursos realizados em automóvel foi conseguido 

automaticamente pela extensão Network Analyst do ArcGIS, em função das 

velocidades máximas permitidas em cada via. Assim, ao tempo total estimado para cada 

roteiro deve ter-se em atenção que nem sempre os veículos circulam à máxima 

velocidade permitida nas estradas, quer devido ao seu estado de conservação, quer ao 

trânsito que nelas circula, quer ainda devido aos interesses do próprio condutor. Os 

tempos de permanência considerados nos diferentes locais de interesse também são 

orientativos, uma vez que muito dependem do interesse que estes suscitam nos 

visitantes, para além de outras visitas possíveis na proximidade dos roteiros propostos, 

atendendo à qualidade dos recursos turísticos em presença, nomeadamente em Torres 

Vedras e Santa Cruz (roteiro “Torres Vedras na Primeira Linha”), Sobral de Monte 

Agraço (roteiro “Welligton”), Vila Franca de Xira, Alhandra e Alverca (roteiro “A 

Defesa do Tejo”), Arruda dos Vinhos e Bucelas (roteiro “Grandes Desfiladeiros”), 

Malveira e Bucelas (roteiro “O Nó das Linhas”) e Malveira, Mafra e Ericeira (roteiro 

Da Feira ao Palácio e ao Atlântico).   

O roteiro “Torres Vedras na Primeira Linha” começa no centro da cidade de 

Torres Vedras, junto do Monumento à Guerra Peninsular e ao Museu Leonel Trindade. 

Contempla, de seguida, a subida ao Forte de S. Vicente, a segunda maior fortificação 

das Linhas de Torres, onde é possível visitar os seus três redutos unidos entre si e a 

ermida medieval. Passando pelo Reduto dos Olheiros, a Noroeste, e pelo Forte da 

Forca
327

, onde será construído nas suas proximidades o Centro Interpretativo das Linhas 

de Torres nesta cidade, a Este, sugere-se a visita ao velho castelo de Torres Vedras. 

Rumando, posteriormente a sul da cidade pela Estrada Nacional (EN) 8 e por outras 

estradas municipais é possível visitar os Fortes da Feiteira e da Archeira. Regressando 

novamente à cidade, atravessando-a pela variante poente e seguindo pela EN9 chega-se 

ao Reduto do Grilo, junto à localidade de Ponte do Rol. Prosseguindo para Oeste, pela 

mesma EN9 e por outros caminhos municipais atinge-se o término deste roteiro com a 

visita ao Forte do Paço (Anexo 71). 

 O roteiro “Wellington” tem início no Centro Interpretativo das Linhas de Torres 

em Sobral de Monte Agraço, localizado próximo da Câmara Municipal, e seguindo pela 

EN115 chega-se ao circuito do Alqueidão. Propõe-se, ainda em viatura, a visita ao Forte 

                                                 
327

 O percurso entre o Reduto dos Olheiros e o Forte da Forca proposto nesta investigação difere do 

proposto pela PILT, porquanto passa pelo Bairro do Hilarião e não pela Rua das Linhas de Torres e pela 

Rua Aníbal Gaspar, esta com uma largura e declive pouco propícias a viaturas em turismo.   
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Novo. Depois de chegar ao Núcleo de Apoio ao Visitante, o restante circuito deve ser 

realizado a pé, visitando os fortes do Alqueidão, do Simplício e do Machado. 

Posteriormente, em viatura, pela EN115, Estradas Municipais (EM) 530 e 531 e EN 

374, segue-se até à Enxara dos Cavaleiros, passando por Casal Cochim, onde se localiza 

a Quinta Nova de Nossa Senhora (antigo quartel-general de William Beresford) e Pêro 

Negro, onde se situa a Quinta dos Freixos (antigo quartel-general de Arthur Wellesley, 

1.º Duque de Wellington)
328

. O circuito da Enxara compreende os Fortes Pequeno e 

Grande da Enxara. Este roteiro, passando pela Enxara do Bispo, termina na serra do 

Socorro, com a visita à Ermida de Nossa Senhora do Socorro, ao Centro Interpretativo 

das Linhas de Torres, a uma réplica do antigo posto de sinais e ao observatório de 

paisagem (Anexo 72).    

O roteiro “A Defesa do Tejo” tem início no cruzamento da EN10 com a EM527, 

próximo de Sobralinho, considerando que os visitantes/turistas podem deslocar-se até 

este local vindos pela Auto-Estrada A1. Se o sentido na A1 for Norte-Sul os visitantes 

devem tomar a saída EN10 após a passagem por Vila Franca de Xira e seguir nesta 

estrada em direcção a Alhandra. Se o sentido for o contrário, devem sair no nó de 

Alverca e seguir pela EN10 até ao cruzamento referido anteriormente. O primeiro local 

de paragem deve ser o Miradouro de Alhandra, ou seja o local onde se localizava o 

Reduto da Boavista e onde foi erigido o Monumento alusivo à Defesa das Linhas de 

Torres. Seguindo por carreteiros até à Quinta Municipal da Subserra, propriedade da 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, este roteiro contempla antes a visita ao Forte 

1.º de Subserra e à Bateria Nova de Subserra
329

. Partindo da Quinta Municipal de 

Subserra, deve seguir-se pela Estrada da Subserra até à EN10, tomando a direcção de 

Alverca e da localidade de Forte da Casa, onde se situa o Centro Interpretativo das 

Linhas de Torres, junto ao forte que deu origem à denominação desta povoação. O 

roteiro retorna depois pela EN10 até a Alverca e pela EN116 e carreteiros termina no 

circuito da Aguieira, que contempla o Forte da Aguieira e os Redutos da Portela 

Pequeno e da Portela Grande (Anexo 73).    

                                                 
328

 Este percurso diverge do proposto pela PILT, que propõe a deslocação entre as fortificações de 

Alqueidão e Pêro Negro regressando a Seramena, tomando depois a EM532 e a EN374, implicando a 

realização de mais quilómetros e a duplicação do percurso até Casal Cochim para visitar a Quinta Nova 

de Nossa Senhora.      
329

 A ligação entre o Monumento alusivo à Defesa das Linhas de Torres, o Forte 1.º de Subserra, a Bateria 

Nova de Subserra e a Quinta Municipal da Subserra deve, segundo a proposta da PILT ser realizada em 

passeio pedestre. Também é equacionada a deslocação para a Quinta Municipal de Subserra dando a volta 

por Alhandra, seguindo depois pela Estrada da Subserra. No âmbito desta investigação optou-se por 

considerar uma grande parte desta ligação em viatura face à sua extensão.  
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O roteiro “Grandes Desfiladeiros” tem início com um percurso pedestre em 

Arruda dos Vinhos, com visita ao Centro Interpretativo das Linhas de Torres e aos 

restantes atractivos do Centro Cultural do Morgado. Segue-se uma visita à igreja de 

Nossa Senhora da Salvação (matriz) e ao chafariz. Posteriormente, em viatura, ruma-se 

ao Forte da Carvalha pela EN115-4 e pela EM1128. Retornando ao cruzamento da 

EN115-4 e tomando próximo a EM528 chega-se ao Forte do Cego. Este roteiro 

prossegue pela EN115-4, em direcção a Nossa Senhora da Ajuda, e pela EN115 e 

EM1299, em direcção a Alrota
330

. Após a passagem por esta localidade e seguindo pela 

Rua do Forte chega-se ao circuito da Ajuda, no município de Loures, que integra o 

Reduto da Ajuda Grande e o Reduto da Ajuda Pequeno, este acessível por um trilho. A 

deslocação seguinte faz-se pela Estrada Velha do Boição até Bucelas, onde se visitará o 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres (em Bucelas no Município de Loures), em 

construção. Prosseguindo pela EN116 e pela EM1250 em direcção a Calhandriz, chega-

se ao Forte do Arpim. Retomando novamente a EN116 em direcção a Alverca e virando 

à direita junto à Quinta da Portela - Morgado Lusitano, é possível seguir por carreteiros 

até ao circuito da Aguieira, que contempla, conforme referido anteriormente, o Forte da 

Aguieira e os Redutos da Portela Pequeno e da Portela Grande, onde termina este 

roteiro (Anexo 74).    

O roteiro “Nó das Linhas” começa no Largo da Feira no centro da vila da 

Malveira, seguindo até ao Forte da Feira pela Rua 1.º de Maio, pela Alameda Dr. Leite 

Pinto e pela Rua do forte. Posteriormente, contempla o Observatório da Paisagem de 

Montachique, no município de Loures, ao qual se chega pelas EN8, EN116 e EN374 até 

ao Alto do Andrade, subindo depois o carreteiro até ao vértice geodésico de 

Montachique
331

. Retomando o Alto do Andrade e seguindo pela EM1298 chega-se ao 

Parque Municipal do Cabeço de Montachique, onde se localiza o Reduto de 

                                                 
330

 Na proposta da PILT os visitantes/turistas devem regressar a Arruda dos Vinhos após a visita ao Forte 

do Cego, pernoitando na Quinta de Santa Maria, e só no dia seguinte partir em direcção a Nossa Senhora 

da Ajuda e a Alrota. Sendo uma situação desejável, no âmbito desta investigação optou-se por criar 

roteiros que não incluem o alojamento e a restauração, deixando a opção de escolha aos utilizadores das 

plataformas webmapping e MobileTrails, considerando que aquelas ofertas existentes no território da 

PILT serão divulgadas com referencia à suas localizações.  
331

 A ligação entre o Forte da Feira e o Observatório da Paisagem de Montachique diverge da proposta da 

PILT, uma vez que esta considera a passagem por Lousa, utilizando a EN8 e a EN374-2 até a Cabeço de 

Montachique. O roteiro considerado nesta investigação considera um percurso alternativo com menos 2,5 

quilómetros. Segundo a proposta da PILT este roteiro termina no Reduto de Montachique. Contempla o 

Reduto do Mosqueiro a seguir ao Observatório da Paisagem de Montachique, deixando o Reduto de 

Montachique para o final. Terminado o roteiro são, no entanto, sugeridas as seguintes opções: regressar a 

Lisboa, pela EN8 ou A8, ou seguir pela localidade de Freixial em direcção a Bucelas. No âmbito desta 

investigação, considerou-se pertinente integrar o Centro Interpretativo das Linhas de Torres em Bucelas 

neste roteiro, caso contrário seria o único que não contemplava um conjunto de informação relativa às 

fortificações das Linhas de Torres. 
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Montachique, cuja acesso deverá ser pedestre. Retornando ao Alto do Andrade, o 

roteiro prossegue pela EM541 em direcção a Casainhos. Percorridos trezentos metros, 

virando à esquerda e subindo o carreteiro chega-se ao Reduto do Mosqueiro. Depois, 

rumando a Este pela cumeada de Ribas, num carreteiro denominado Estrada do Forte, 

ladeado por escarpamento, chega-se ao Reduto de Ribas. O roteiro proposto termina no 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres, localizado em Bucelas, referido 

anteriormente, ao qual se acede pela Estrada do Forte e pela Estrada de Fanhões - Ribas 

de Baixo. Após passar esta localidade segue-se pela EM1298 e EN116 até ao núcleo 

antigo de Bucelas (Anexo 75).    

Por último, o roteiro Da Feira ao Palácio e ao Atlântico tem início no Forte da 

Feira, na Malveira, seguindo posteriormente até ao Palácio Nacional de Mafra, onde se 

encontra localizado o Centro Interpretativo das Linhas de Torres em Mafra – no 

Claustro Sul em área anexa ao Posto de Turismo –, pela EN116 e pela Av. Movimento 

das Forças Armadas em Mafra
332

. Após a visita ao Centro Interpretativo, 

complementada com a observação das pinturas patentes no Palácio, relacionadas com a 

temática das Invasões, este roteiro contempla igualmente o Forte do Zambujal, que pode 

ser acedido utilizando, em Mafra, a Av. 25 de Abril, a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e a 

Rua António Fernandes Cura, em Zambujal, a Rua da Escola e a Rua do Forte do 

Zambujal, sendo a ligação entre estas localidades realizada pela EM549. 

Posteriormente, retomando a EM549 em direcção a Carvoeira chega-se à Ermida da 

Senhora do Ó. Este roteiro termina no Forte de São Julião, ao qual se acede pela EN247, 

EM546, Rua do Cabecinho e Rua da Serra, estas ruas na localidade de Valbom (Anexo 

76).

                                                 
332

 Este roteiro difere da proposta da PILT por integrar o Forte da Feira na Malveira. Com efeito, 

considerou-se nesta investigação que o percurso entre o Palácio Nacional de Mafra e o Forte de São 

Julião contemplava poucos locais de interesse e, por esse facto e também pela diminuta extensão 

considerada, seria realizado em pouco tempo.  
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Quadro 55 – Características dos Roteiros da RHLT 
 

Roteiro 
Início/ 

Término 

Extensão 

3D  

(m) 

Extensão 

2D 

(m) N.º de 

Locais de 

Interesse 

Altitude 

(mín. 

/máx.; m) 

Duração 

do 

roteiro 

Duração 

das 

visitas 

Distância 

a subir 

(m) 

Distância 

a descer 

(m) 

Incremento 

total 

altitude (m) 

Máximo 

declive a 

subir (º) 

Máximo 

declive a 

descer (º) 

Média do 

declive a 

subir (º) 

Média 

do 

declive a 

descer (º) 
Auto + Acessos 

pedestres aos 

Locais de Interesse 

“Torres 

Vedras na 

Primeira 

Linha” 

Monumento à 

Guerra 

Peninsular 

/Forte do 

Paço  

47498 47365 10 7 - 343 9h 40m 7h 10m 18760 192415 979 33,3 40,4 3,0 2,9 

“Wellington” 

Centro 

Interpretativo 

(Sobral M. 

Agraço)/Serra 

do Socorro 

31077 30977 11 102 - 440 9h 00m 7h 20m 12463,4 11218 920 21,9 17,6 4,2 4,0 

“A Defesa do 

Tejo” 

Sobralinho/ 

Forte da 

Aguieira 

22985 22903 9 8 - 286 8h 50m 7h 30m 10050,4 7696 717 32,6 34,2 4,1 3,3 

“Grandes 

Desfiladeiros” 

Centro 

Interpretativo 

(Arruda dos 

Vinhos)/ 

Forte da 

Aguieira 

37608 37502 12 89 - 390 9h 45m 7h 40m 13845,7 11443 1001 25,8 19,9 4,2 4,1 

“O Nó das 

Linhas” 

Forte da 

Feira/Centro 

Interpretativo 

(Bucelas) 

25171 25067 6 86 - 403 7h 30m 5h 20m 9073,6 9503 689 24,9 25,0 4,4 5,1 

Da Feira ao 

Palácio e ao 

Atlântico 

Forte da 

Feira/Forte de 

S. Julião 

23798 23721 5 10 - 290 7h 00m 5h 45m 6739,5 8613 512 18,9 33,2 4,4 4,6 

        Fonte: produção própria. 



João Reis           Capítulo 5 – Informação turística electrónica e tourings culturais e paisagísticos na RHLT 
 

 349 

No sentido de criar uma rede de suporte à análise pretendida foi necessário 

vectorizar as estradas principais e secundárias dos municípios da PILT e os carreteiros e 

caminhos de pé-posto de acesso às fortificações das Linhas de Torres, respeitando as 

regras de trânsito, ou seja, respeitando os sentidos das vias e as velocidades máximas 

permitidas nos diferentes troços. Para a realização desta tarefa recorreu-se a algum 

trabalho já desenvolvido anteriormente e às imagens aéreas disponibilizadas pelos 

serviços ArcGIS online (basemap), Google Earth e Mapas Sapo.          

Na criação da rede procedeu-se à construção de uma feature dataset, que é uma 

colecção de features classes com geometrias iguais ou distintas, mas com a mesma 

referência espacial, armazenadas numa geodatabase, e especificaram-se as políticas de 

conectividade e os atributos
333

.  

Criada a rede viária, foram introduzidas na extensão Network Analyst do 

ArcGIS as paragens dos roteiros e os respectivos tempos de visita (Quadro 56), de modo 

a obter routes automatizadas. Estes dimanam de uma decisão de compromisso, 

discutível e adaptável a qualquer momento, entre a proposta da PILT, o reconhecimento 

efectuado no trabalho de campo sobre o estado de conservação das estradas e dos 

carreteiros de acesso às fortificações e da análise automatizada realizada pelo software, 

tendo em consideração o menor tempo de deslocação entre as fortificações, reflectindo 

sempre a velocidade máxima permitida em cada via, conforme aludido antes. Com a 

análise de redes efectuada obtiveram-se igualmente a extensão e a duração temporal de 

cada um dos roteiros. Contudo, foi necessário introduzir restrições na rede de modo a 

evitar a utilização de estradas e carreteiros em mau estado de conservação ou para 

induzir os visitantes a passarem por determinadas localidades consideradas pertinentes 

no contexto das Linhas de Torres.  

Quadro 56 – Tempos de visita nos locais de interesse 

Roteiro Locais de Interesse Visita (minutos) 

“Torres Vedras 

na Primeira 

Linha” 

Monumento à Guerra Peninsular/Museu Leonel Trindade 60 

Forte de S. Vicente (três redutos) 95 

Reduto dos Olheiros 60 

Forte da Forca/Centro Interpretativo das Linhas de Torres 60 

                                                 
333

 Foram considerados os seguintes atributos da rede: “tempo”, ou seja, o tempo dispendido no 

atravessamento dos segmentos, “extensão”, isto é, a distância percorrida no atravessamento dos 

segmentos, “oneway”, que é utilizado na modelação das turns (“viragens”), obrigando os percursos a 

cumprir os sentidos das vias (p.ex. circulação pela direita nas rotundas) e “turns”, que contempla 

restrições de atravessamento entre vias não relacionadas com o sentido, e que no terreno são assinaladas 

com sinais de trânsito (p.ex. a impossibilidade de inverter o sentido numa via, apesar de fisicamente essa 

possibilidade existir).  
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Castelo de Torres Vedras 45 

Forte da Feiteira 20 

Forte da Archeira 30 

Reduto do Grilo 30 

Forte do Paço 30 

 

 

“Wellington” 

 

 

 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres (Sobral de M. Agraço) 80 

Forte Novo 30 

Núcleo de Apoio ao Visitante do Circuito de Alqueidão 30 

Forte do Alqueidão 60 

Forte do Simplício 30 

Forte do Machado 30 

Quinta Nova de Nossa Senhora 10 

Quinta dos Freixos 15 

Forte Pequeno da Enxara 30 

Forte Grande da Enxara 45 

Ermida de Nossa Senhora do Socorro/ 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres 
80 

“A Defesa do 

Tejo” 

Monumento à Defesa das Linhas de Torres 45 

Forte 1.º de Subserra 30 

Bateria Nova de Subserra 30 

Quinta Municipal de Subserra 90 

Padrões do Termo de Lisboa 15 

Forte da Casa/ 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres 
90 

Reduto da Portela Pequeno 45 

Reduto da Portela Grande 60 

Forte da Aguieira 45 

“Grandes 

Desfiladeiros” 

Chafariz do Séc. XVIII 10 

Igreja Nossa Senhora da Salvação 30 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres (Arruda dos Vinhos) 45 

Forte da Carvalha 60 

Forte do Cego 60 

Forte da Ajuda Grande 45 

Forte da Ajuda Pequeno 30 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres (Bucelas) 45 

Forte do Arpim 45 

Reduto da Portela Pequeno 30 

Reduto da Portela Grande 30 

Forte da Aguieira 30 

“O Nó das 

Linhas” 

Forte da Feira 60 

Observatório da Paisagem de Montachique 20 

Reduto de Montachique 30 

Reduto do Mosqueiro 60 

Reduto de Ribas 60 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres (Bucelas) 90 

Da Feira ao 

Palácio e ao 

Atlântico 

Forte da Feira 60 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres (Mafra) 120 

Forte do Zambujal 90 

Ermida da Senhora do Ó 45 

Forte de São Julião 30 

Fonte: Produção própria. 

Com o objectivo de disponibilizar o máximo de informação relevante sobre os 

roteiros aos visitantes/turistas na plataforma webmapping, procedeu-se em seguida à 
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criação de road-books para os roteiros, que são acedidos através de hiperligações 

(Figura 136).  

Os road-books dos roteiros e dos percursos pedestres integram gráficos dos 

perfis topográficos. Assim, vectorizaram-se as curvas de nível e os pontos cotados da 

carta topográfica. Posteriormente, através da ferramenta 3D Analyst Tools do ArcGIS, 

foi criada uma Rede de Triângulos Irregulares (Triangulated Irregular Network, 

TIN)
334

, que sustentou a utilização dos valores de altitude (z-values) na interpolação dos 

roteiros e dos percursos pedestres, transformando-os em entidades tridimensionais. 

Finalmente, os gráficos dos perfis topográficos foram obtidos com recurso à ferramenta 

Create Profile Graph e beneficiados pela personalização aplicada.   

Na produção da informação em ArcGIS, reportada anteriormente, utilizou-se a 

projecção cartográfica
335

 Transversa de Mercator e o sistema de coordenadas
336

 planar 

Hayford-Gauss, datum de Lisboa. Após a validação da informação produzida, foi 

necessário reprojectá-la no Sistema de Referência Global (WGS84), considerando que a 

sua disponibilização no webmapping se socorre de mapas de base neste sistema. Logo 

após este procedimento iniciou-se a personalização da plataforma ArcGIS Viewer for 

Flex, que contou com a colaboração da ESRI Portugal e da ESHTE, entidades que 

disponibilizaram os servidores para alojar os serviços publicados.  

                                                 
334

 É um modelo de dados geográficos em que os valores de cada fenómeno são especificados apenas 

pelos nós ou vértices de cada triângulo. Os valores em qualquer ponto da face do triângulo, considerada 

plana, podem ser calculados por interpolação a partir dos valores dos nós dos triângulos. Este modelo de 

dados é empregue na representação de Modelos Digitais do Terreno (MDT), denominação dada à 

superfície criada pelo conjunto de triângulos que constituem a TIN. 
335

 A projecção cartográfica é um processo matemático usado para converter a superfície tridimensional 

da Terra numa superfície bidimensional de um mapa. Em suma, é um processo de transformação de uma 

superfície curva numa superfície plana. Existem vários modelos de projecção, sendo normalmente 

diferenciados pelo plano de intersecção ou pelo atributo espacial que preserva (Reis e Osório, 2011). 
336

 Um sistema de coordenadas é um meio de referenciar posições no território terrestre através de 

medidas de comprimentos, ângulos ou ambos, tomadas a partir de origens conhecidas. Podem ser 

identificados dois tipos de sistemas de coordenadas: i) geográfico, que utiliza um modelo esférico do 

globo dividido numa rede de paralelos (latitude) e meridianos (longitude), também conhecido por Sistema 

de Referência Global, que é um sistema sexagesimal em graus (º), minutos (’) e segundos (”) destinado a 

representações tridimensionais (incluindo a altitude); ii) cartesiano, planar ou projectado, que converte 

matematicamente as coordenadas latitude e longitude num plano bidimensional ou 2D (Reis e Osório, 

2011). 
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Roteiro “Torres Vedras na Primeira Linha” 

Descrição: Este roteiro começa no centro 

da cidade de Torres Vedras, junto do 

Monumento à Guerra Peninsular e ao 

Museu Leonel Trindade. Contempla, de 

seguida, a subida ao Forte de S. Vicente, a 

segunda maior fortificação das Linhas de 

Torres, onde é possível visitar os seus três 

redutos unidos entre si e a ermida 

medieval.  

Passando pelo Reduto dos Olheiros, a 

Noroeste, e pelo Forte da Forca, onde será 

construído nas suas proximidades o 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres 

nesta cidade, a Este, sugere-se a visita ao 

velho castelo de Torres Vedras.  

Rumando, posteriormente a Sul da cidade 

pela Estrada Nacional (EN) 8 e por outras 

estradas municipais é possível visitar os 

Fortes da Feiteira e da Archeira. 

Regressando novamente à cidade, 

atravessando-a pela variante poente e 

seguindo pela EN9 chega-se ao Reduto do 

Grilo, junto à localidade de Ponte do Rol. 

Prosseguindo para Oeste, pela mesma 

EN9 e por outros caminhos municipais 

atinge-se o término deste roteiro com a 

visita ao Forte do Paço. 
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Como chegar 

Monumento à Guerra Peninsular: 

39°5'26,372"N; 9°15'32,753"W 

Forte do Paço: 

39° 5' 39,338" N; 9° 22' 45,389" W 

 
Locais de 

Interesse 

Monumento à Guerra Peninsular/Museu Leonel Trindade; Forte de 

S. Vicente; Reduto dos Olheiros; Forte da Forca/Centro 

Interpretativo das Linhas de Torres; Castelo; Forte da Feiteira; 

Forte da Archeira; Forte do Grilo; Forte do Paço. 

Início Monumento à Guerra Peninsular  Distância a subir 18 760 m 

Término Forte do Paço  Distância a descer 19 241 m 

Extensão 3D 47 498 m  Incremento total altitude 979,8 m 

Extensão 2D 47 365 m  Máximo declive a subir 33,3 º 

Duração do 

roteiro 
9h 40 m  Máximo declive a descer 40,4 º 

Duração das 

visitas 
7h 10 m  Média do declive a subir 3,0 º 

Altitude 

(mín./máx.; m) 
7 – 343  Média do declive a descer 2,9 º 
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 Monumento à Guerra Peninsular/Museu Leonel Trindade 

Município: Torres Vedras 
 

Museu Leonel Trindade: 39°5'24,896"N; 9°15'33,026"W 

Monumento ao Exército Luso-Britânico: 39°5'26,372"N; 9°15'32,753"W 
 

O Museu Municipal de Torres Vedras, actual Museu Municipal Leonel Trindade, foi fundado em 21 de 

Junho de 1929, com base num conjunto de colecções representativas do valor artístico e histórico do 

passado de Torres Vedras, tendo começado por ser um pequeno, mas significativo, museu de Arte Antiga. 

Inicialmente instalado nas Salas da Irmandade dos Clérigos Pobres, anexas à Igreja de S. Pedro, foi 

transferido, em 1944, para o antigo edifício-sede da Santa Casa da Misericórdia, aumentando 

consideravelmente a área de exposição. 

Ao longo dos anos, foi aumentando e diversificando o seu espólio, com especial destaque para a colecção 

de Arqueologia, que o fez ganhar uma projecção internacional. Em 1989 foi transferido para o antigo 

Convento de N. S. da Graça. Nos últimos anos, investigações arqueológicas, recolhas sistemáticas e 

inúmeras doações, têm vindo a aumentar o espólio do Museu. O seu acervo é constituído por importantes 

colecções de arqueologia, epigrafia, pintura antiga, arte sacra, cerâmica, faiança, porcelana, azulejaria, 

numismática, medalhística, etnografia, mineralogia, paleontologia, pintura contemporânea, bem como por 

núcleos históricos dedicados ao município e às famosas Linhas de Torres. 

 
Fonte: PILT (Câmara Municipal de Torres Vedras) 

 

Forte de São Vicente  

N.º
s
 20, 21 e 22 

Município: Torres Vedras 

 

Reduto 20: 39° 5' 59,097" N; 9° 15' 52,081" W 

Reduto 21: 39° 6' 1,914" N; 9° 15' 59,028" W 

Reduto 22: 39° 6' 5,822" N; 9° 15' 57,619" W 

 

Guarnição de 2000 a 2200 soldados, podendo acolher cerca de 4000 soldados 

Munido de 26 bocas-de-fogo (10 de calibre 12, 2 de calibre 9, 11 de calibre 6 e 3 obuses) 

O nome provém da pequena ermida medieval de São Vicente, atestada já em 1322, que foi, em inícios do 

século XIX, integrada no conjunto das estruturas militares. 

Constituía um dos dois pontos avançados projectados na frente da Linha Principal, a par do Forte Grande 

da Serra (Sobral de Monte Agraço) vindo, uns meses depois, a integrar a Primeira Linha, passando a 

Linha Principal a Segunda Linha. Foi planeada a construção de três redutos para o Monte de São Vicente. 

Durante a construção, decidiu-se reforçar a posição, unindo os redutos por um perímetro amuralhado, que 

passou a constituir uma enorme praça com cerca de 1500 metros de perímetro. 

 
Fonte: PILT (Câmara Municipal de Torres Vedras) 
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Reduto dos Olheiros  

N.º 23 

Município: Torres Vedras 

 

39° 6' 11,699" N 

9° 16' 13,359" W 

 

Guarnição de 180 soldados  

Munido de 7 bocas-de-fogo (4 de calibre 9 e 3 de calibre 6) 

É o ponto mais a norte da Primeira Linha de defesa, entre Alhandra e a foz do rio Sizandro. Além de 

completar a defesa do vale do rio Sizandro com os fortes na serra de Varatojo (n.º 132, 133 e 134) e o forte 

do Grilo (n.º 30), defendia o lado Oeste do forte de São Vicente, menos guarnecido, dado o relevo menos 

acentuado desse lado do monte. 

 
Fonte: João Reis 

Forte da Forca (futuro Centro Interpretativo) 
N.º 24 

Município: Torres Vedras 
 

Forte da Forca: 39° 5' 57,332" N; 9° 15' 26,736" W 

Guarnição de 300 soldados 

Munido com 7 bocas-de-fogo de calibre 9 
 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres: 39° 5' 56,233" N; 9° 15' 28,808" W 

O futuro Centro de Interpretação das Linhas abrirá em 2013, no alto do monte da Forca, junto ao reduto 

com o mesmo nome. Será um edifício construído de raiz e um landmark na paisagem da cidade de Torres 

Vedras, juntamente com o Castelo e o Forte de São Vicente. A sua arquitectura, composta por uma série 

de prismas em desequilíbrio aparente, transmite uma sensação de insegurança e catástrofe, e tem como 

objectivo evocar o drama da guerra e constituir um hino às populações que erigiram e viveram as Linhas 

de Torres Vedras. O Centro dista cerca de 35 minutos de Lisboa, pela A8. Com entrada livre, nas suas 

salas o visitante poderá observar uma maqueta tridimensional com informação sobre a terceira invasão 

francesa, a ocupação das tropas beligerantes e as posições do exército aliado. Aprofundando a 

experiência, é apresentado o filme Linhas de Torres Vedras. Um convite para viajar 200 anos no passado 

e ver a história a acontecer, com os actores principais, a tensão e a coragem dum povo em armas, na 

defesa do seu País. Segue-se uma abordagem actual e didáctica à estratégia defensiva, às técnicas 

militares, ao impacto da estratégia no País e ao esforço humano na construção das Linhas. 

 

Fonte: PILT (Câmara Municipal de Torres Vedras;  
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 Forte da Forca (futuro Centro Interpretativo), cont. 

No último piso, vão existir áreas destinadas a exposições temporárias e um sugestivo espaço ao ar livre, 

esplanada de onde será possível observar a paisagem envolvente, em especial o Forte de São Vicente, o 

Castelo e o Forte da Forca. Para o olho mais treinado na arte de ler o território, é possível vislumbrar a 

sudeste os fortes da Ordasqueira. Finalmente, haverá um auditório, onde serão organizadas actividades, 

colóquios, seminários, lançamentos de livros, workshops, acções de formação, visualização de 

documentários e pequenos concertos. 

Actualmente, o visitante das Linhas é acolhido no Museu Municipal de Torres Vedras, onde poderá ver 

uma exposição sobre a construção do sistema defensivo, o esforço das populações, a logística de guerra e 

o impacto nos recursos do  País. É apresentado espólio original de época, pertença do museu, bem como 

dispositivos multimédia e maquetas que explicam o complexo funcionamento das Linhas. 

Para os que desejarem visitar a exposição ou os fortes das Linhas, individualmente ou em grupo, o Museu 

de Torres Vedras disponibiliza visitas guiadas mediante marcação. 
 

Fonte: PILT (Câmara Municipal de Torres Vedras; 

Antevisão) 

Castelo de Torres Vedras  

N.º 27 

Município: Torres Vedras 
 

39° 5' 41,053" N  

9° 15' 40,531" W  

Guarnição de 500 soldados  

Munido de 5 bocas-de-fogo de calibre 12 
 

Localizado no coração da antiga vila, é um castelo medieval que foi adaptado a tiro de artilharia e 

integrado na primeira linha defensiva da capital. 

De construção antiga, talvez romana, foi objecto de reconstrução no reinado de D. Afonso Henriques, e 

ampliado por D. Dinis, no final do século XIII. Sofreu obras no reinado de D. Fernando, em 1373, devido 

às investidas castelhanas e, mais tarde, no reinado de D. Manuel, em 1516. Na Idade Média, assumiu o 

papel de defesa das gentes da vila e termo que não conheceram qualquer outra muralha, pelo menos 

anterior à última década do século XIV. Desse tempo ficou-nos a porta ogival, ainda encimada pelas 

armas manuelinas, ladeadas por duas esferas armilares com a Cruz de Cristo. No seu interior, ergueu-se o 

Palácio dos Alcaides, do qual restam as paredes exteriores, cuja ruína se deve ao grande terramoto de 

1755. No interior do Castelo sugere-se uma visita à Igreja de Santa Maria, construída depois da tomada do 

Castelo aos mouros. 

 
Fonte: Carlos Guardado da Silva 
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Forte da Feiteira  

N.º 129 

Município: Torres Vedras 

 

39° 2' 39,827" N 

9° 13' 55,435" W  

 

Guarnição de 350 soldados 

Munido com 9 bocas-de-fogo (3 de calibre 12 e 6 de calibre 9) 

O Forte da Feiteira integrava a Primeira Linha, a par dos fortes do Catefica (n.º 130) e da Archeira (n.º 

128), respectivamente a norte e a sul desta fortificação. Defendia os vales de Runa e da Ribaldeira, sob o 

comando, respectivamente, do barão de Eben e do general Spencer. Foi construído já depois da retirada 

do exército napoleónico da frente das Linhas. 

 
Fonte: Sousa Lobo 

 Forte da Archeira  

N.º 128 

Município: Torres Vedras 

 

39° 2' 4,903" N 

9° 13' 4,848" W 

 

Guarnição de 500 soldados 

Munido com 6 bocas-de-fogo de calibre 12 

Também conhecido como “Cheira”, pertencia à defesa da Primeira Linha, a par dos fortes do Catefica (n.º 

130) e da Feiteira (n.º 129), a norte desta fortificação. Com estes defendia os vales de Runa e da 

Ribaldeira, sob o comando, respectivamente, do barão de Eben e do general Spencer. É um local 

estratégico, uma vez que a serem ultrapassadas as Linhas seria, talvez, por aqui, no desfiladeiro de Runa, 

a nascente da serra. Quer os Aliados quer o exército invasor sabiam disso. 

 
 

Fonte: João Reis 
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 Forte do Grilo  

N.º 30 

Município: Torres Vedras 
 

39° 5' 11,153" N 

 9° 19' 21,576" W 
 

Guarnição de 340 soldados 

Munido com 4 bocas-de-fogo (1 de calibre 9 e 3 de calibre 12) 

Está situado numa elevação imediatamente a sul da localidade de Ponte do Rol, sobranceira ao rio 

Sizandro e à povoação. Defendia o vale do rio e a estrada de ligação a Mafra, sob o comando do tenente-

general Thomas Picton. Tinha por objectivo bater as planícies da sua frente, por onde corre o rio Sizandro 

e a estrada de Ponte do Rol, assim como os caminhos que dela destacam pelos terrenos baixos reentrantes 

do sítio da Bordinheira, cruzando fogo com o dos fortes de Pombal (n.º 71), Bordinheira (n.º 73) e Outeiro 

do Monte (n.º 74). Dispunha de um posto telegráfico, encostado ao reparo poente, do qual se fazia a 

comunicação para o forte de São Vicente. Do lado norte, teve lugar um escarpamento acentuado. 
 

Fonte: Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de 

Torres Vedras 

 Forte do Paço  

N.º 111 

Município: Torres Vedras 
 

39° 5' 39,338" N 

9° 22' 45,389" W 
 

Guarnição de 250 soldados 

Munido com 5 bocas-de-fogo de calibre 12 
  

O Forte do Paço está localizado numa pequena elevação do terreno, já muito próximo do Oceano, 

constituindo parte do dispositivo de defesa deste troço Noroeste das Linhas, a par dos fortes de Bececarias 

e Belmonte, respectivamente a poente e a sul desta fortificação. O seu objectivo, pela frente era bater as 

planícies do Sizandro; pela direita combinava-se com o Forte de Belmonte; e pela esquerda com o Forte 

de Bececarias a fechar o acesso, por outro lado, o casal do Urmeiro e Belmonte. Tem no seu interior um 

velho moinho a quem a guerra obrigou a tornar-se paiol. Contemple o visitante a maravilhosa vista 

exterior do forte, uma vez que este não tem vegetação em redor. 
 

Fonte: Carlos Guardado da Silva 

Figura 136 – Road-Book do roteiro “Torres Vedras na Primeira Linha” 
Fonte: produção própria, a partir das análises realizadas em ArcGIS. A descrição do percurso é uma adaptação do Número Especial da Revista Itinerante e as 

descrições das fortificações foram disponibilizadas pela PILT. 
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A plataforma ArcGIS Viewer for Flex criada no âmbito desta investigação, 

quando acedida online apresenta a informação georreferenciada das fortificações das 

Linhas de Torres e a respectiva simbologia pontual, personalizada em função do ano de 

início das respectivas construções, para além da representação da 1.ª e 2.ª Linhas e dos 

municípios da PILT, informação esta sobreposta ao basemap Streets disponibilizado 

pela ESRI. Este webmapping apresenta permanentemente, no canto superior esquerdo, o 

nome do projecto – Rota Histórica das Linhas de Torres – e o respectivo contexto da sua 

produção – Investigação de Doutoramento em Geografia – Planeamento Regional e 

Urbano (Figura 137). 

 

Figura 137 – Imagem de ecrã do webmapping da RHLT 
Fonte: produção própria. 

No canto superior direito surge o nome do autor e as entidades onde esta 

investigação se desenvolveu – a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e o 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Clicando sobre esta informação, a 

aplicação disponibiliza numa janela mais esclarecimentos sobre a investigação e as 

hiperligações para as entidades que nela estiveram envolvidas, designadamente para o 

Portal de Percursos e Interpretação (SIQuant) onde, após a respectiva inscrição, irá ser 

possível descarregar os trilhos e os pontos de interesse para dispositivos móveis, com 

GPS e Windows Mobile (Figura 138).    
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A plataforma ArcGIS Viewer for Flex produzida permite aos utilizadores, no 

âmbito desta investigação
337

, as seguintes tarefas alicerçadas em widgets: selecção das 

layers a visualizar e desenhar e medir (Figura 139); imprimir e criar perfis topográficos 

(Figura 140) e respectivos gráficos (Figura 141); visualizar legendas (Figura 142) e um 

serviço de direcções de condução (routing), que será analisado com mais detalhe 

seguidamente.  

 

Figura 138 – Imagem de ecrã da janela de boas-vindas do webmapping da RHLT 
Fonte: produção própria. 

 

 
 

Figura 139 – Imagens de ecrãs dos widgets: Lista de Layers e Desenhar e Medir 
Fonte: produção própria. 

 

                                                 
337

 Conforme salvaguardado anteriormente, a divulgação online dos conteúdos tecnológicos produzidos 

neste projecto pressupõe o alargamento da equipa, a validação de alguns troços dos percursos pedestres e 

o aperfeiçoamento da plataforma webmapping.    
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Figura 140 – Imagens de ecrã dos widgets: Imprimir e Perfis Topográficos 
Fonte: produção própria. 

 

 

 
 

Figura 141 – Imagem de ecrã do widget: Gráfico de perfil topográfico 
Fonte: produção própria. 

 

 

 

Figura 142 – Imagem de ecrã do widget: Legenda 
Fonte: produção própria. 
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O webmapping da RHLT permite ainda a visualização da informação sobreposta 

a cada um dos seguintes quatro tipos de mapas de base: Estradas
338

 (Figura 143); 

Topográfico
339

 (Figura 144); Estradas Bing
340

 (Figura 145) e Ortofotomapas Bing
341

 

(Figura 146). 

 
 

Figura 143 – Imagem de ecrã de percurso sobre o basemap Estradas 
Fonte: produção própria. 

 

 
Figura 144 – Imagem de ecrã de percurso sobre o basemap Topográfico 

Fonte: produção própria. 

                                                 
338

 Créditos: ESRI, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, USGS, Intermap, METI e Procalculo Prosis. 
339

 Créditos: ESRI, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, USGS, NRCAN e GIS User Community. 
340

 Créditos: Microsoft. 
341

 Créditos: Microsoft. 
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Figura 145 – Imagem de ecrã de percurso sobre o basemap Estradas Bing Maps 
Fonte: produção própria. 

 

 

 

Figura 146 – Imagem de ecrã de percurso sobre o basemap Bing Maps Aerial 
Fonte: produção própria. 

As ferramentas Zoom In, Zoom Out, Full Extent, Next Extent, Previous Extent e 

Pan, como habitualmente acontece nestas aplicações, também foram incorporadas 

(Figura 147)
342

, tal como a funcionalidade identify, que é disponibilizada através de um 

clique com o botão esquerdo do rato (Figura 148). No caso das fortificações é facultada 

                                                 
342

 Na aplicação esta ferramenta encontra-se na posição vertical. 
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a seguinte informação: nome, altitude, número, tipologia, latitude, longitude e a data 

provável do início da construção. A partir desta funcionalidade é possível descarregar os 

ficheiros de pontos, nos formatos GPX (GPS), KML (Google Earth), OV2 (TomTom) e 

CVS (Garmin), correspondentes às fortificações, aos postos de sinais e aos centros 

interpretativos, bastando para o efeito clicar com o botão esquerdo do rato num 

elemento de cada uma destas layers. Nos percursos pedestres e roteiros a aplicação 

disponibiliza, para além do respectivo nome, as três hiperligações seguintes: mapa, 

perfil topográfico e road-book. É ainda possível nesta funcionalidade descarregar os 

percursos pedestres, nos formatos GPX e KML, e os roteiros, nos formatos ITN 

(TomTom), GPX e KML (Figura 149).  

 

Figura 147 – Imagem de ecrã da barra de ferramentas do webmapping da RHLT 
Fonte: produção própria. 

 

 
 

Figura 148 – Imagem de ecrã da funcionalidade identify sobre o Forte de São Vicente 

Fonte: produção própria. 

 

O serviço direcções de condução (routing), sustentado num widget (ainda a 

necessitar de melhores desenvolvimentos no futuro) concebido a partir da rede viária 

utilizada na construção das routes automatizadas, referidas anteriormente, permite a 

selecção de localizações (partida, chegada e locais de passagem) directamente nas 

estradas do basemap, segundo uma das modalidades: menor tempo ou menor distância. 
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No caso de serem utilizadas mais localizações, para além da partida e da chegada, existe 

a opção da aplicação encontrar a melhor sequência, em função das modalidades 

referidas antes (Figura 150).  

 

Figura 149 – Imagem de ecrã da funcionalidade identify sobre o roteiro Da Feira ao 

Palácio e ao Atlântico 

Fonte: produção própria. 

 

 

Figura 150 – Imagem de ecrã de um percurso calculado pelo serviço routing 
Fonte: produção própria. 
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Depois de obtido o percurso, neste exemplo entre Vila Franca de Xira e o Forte 

da Feira, na Malveira, passando pelo futuro Centro de Interpretação das Linhas de 

Torres, em Bucelas, e no menor tempo possível, clicando na opção Directions do 

serviço direcções de condução, a aplicação informa, através de uma nova janela, a 

distância total, o tempo estimado de duração da viagem e as respectivas orientações de 

navegação (Figura 151). 

 

Figura 151 – Imagem de ecrã da janela direcções de condução (I) 
Fonte: produção própria. 

 

A opção de imprimir a informação referida no parágrafo anterior ou de a guardar 

num ficheiro pdf, incluindo o mapa, está salvaguardada, de acordo com as Figuras 152 e 

153. 

 

Figura 152 – Imagem de ecrã da janela direcções de condução (II) 
Fonte: produção própria. 
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Figura 153 – Informação guardada pelo serviço direcções de condução 
Fonte: produção própria. 

A possibilidade de introduzir barreiras/obstáculos no cálculo dos percursos 

também está contemplada. Esta opção implica que sejam seleccionadas vias alternativas 
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em função dos impedimentos introduzidos na rede. Na Figura 154 apresenta-se um 

percurso entre Alenquer e o Forte da Feira (Malveira), passando pelo Centro 

Interpretativo das Linhas de Torres em Arruda dos Vinhos, em função da menor 

distância e da melhor sequência. A Figura 155 revela um percurso alternativo, 

igualmente de acordo com a menor distância e a melhor sequência, mas recalculado 

automaticamente pela aplicação, considerando a inserção de uma interdição na estrada 

N115-4 (entre Carregado e Casal de Santo Estevão), assinalada na imagem.    

 
Figura 154 – Imagem de ecrã de percurso Alenquer - Malveira 

Fonte: produção própria. 

 

 
Figura 155 – Imagem de ecrã de percurso Alenquer - Malveira com obstáculo 

Fonte: produção própria. 
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O widget “Calculate viewshed”, que disponibiliza as bacias de visão a partir de 

qualquer ponto adicionado ao mapa, apesar de operacional para o território da PILT, 

não foi possível implementar na plataforma da RHLT, uma vez que não está operacional 

na versão ArcGIS Viewer for Flex utilizada na investigação (2.3.1), mas apenas na 

versão 2.4. No entanto, trata-se de uma funcionalidade interessante a considerar 

futuramente, uma vez que permitirá aos internautas, potenciais visitantes ou turistas da 

RHLT, a selecção das fortificações a visitar em função das áreas de paisagem 

observáveis. Na Figura 156 observa-se a área de visão, gerada automaticamente pela 

aplicação, a partir do Centro Interpretativo da Serra do Socorro, onde outrora estava 

instalado um Posto de Sinais e actualmente existe uma réplica, sendo possível perceber 

a importância deste local nas comunicações entre algumas das fortificações. 

 

Figura 156 – Imagem de ecrã do widget “Calculate viewshed” 
Fonte: produção própria a partir de 

http://help.arcgis.com/en/webapps/flexviewer/live/index.html?config=apps/config-geoprocessing.xml 

 

A referência ao widget “Drive Time” também é pertinente no âmbito desta 

investigação, apesar de ainda só estar operacional para os EUA. Trata-se do cálculo 

automático de “áreas de serviço” através da análise de redes. Neste caso, o utilizador 

define a instalação/estabelecimento (facility) a partir da qual a aplicação calcula a área 

que abrange todos os troços acessíveis (vias), para determinados intervalos de tempo 

dispendidos na deslocação, devolvendo o resultado obtido em três diferentes polígonos 
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(áreas de serviço), correspondentes aos seguintes intervalos: 0-2 minutos; 2-5 minutos; e 

5-10 minutos. Deste modo, o utilizador verificará quais os recursos turísticos 

disponíveis em determinadas áreas em função dos tempos de deslocação (Figura 157). 

 

Figura 157 – Imagem de ecrã do widget “Drive Times” 
Fonte: produção própria a partir de 

http://help.arcgis.com/en/webapps/flexviewer/live/index.html?config=apps/config-geoprocessing.xml 

 

No seguimento da disponibilização de informação pertinente relativa aos 

roteiros, através de road-books, procedeu-se à elaboração destes para os percursos 

pedestres, que serão explanados na secção seguinte, cujo acesso a partir do webmapping 

é, do mesmo modo, realizado por hiperligações (Figura 158). 
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Percurso Pedestre 

Forte da Aguieira – Reduto de Montachique 

Descrição: Este trilho, no sentido Este – 

Oeste, decorre inicialmente na fronteira entre 

os municípios de Vila Franca de Xira e de 

Loures, atravessando posteriormente a quase 

totalidade deste município.  

A partida, no Forte da Aguieira, permite 

vislumbrar paisagens soberbas, tal como nos 

dois redutos próximos, o da Portela Grande 

(vértice geodésico da Aguieira) e o da Portela 

Pequeno.  

O percurso segue depois por uma imponente 

cumeada que se ergue sobre o desfiladeiro de 

Bucelas, para, após o Moinho do Machado, 

descer a encosta e atravessar o vale do Rio 

Trancão. A subida para o planalto, em 

direcção ao Reduto de Ribas é bastante 

acentuada. Após a visita desta fortificação, 

pela cumeada e com uma vista extraordinária 

sobre as localidade de Ribas de Baixo e de 

Ribas de Cima no fundo do desfiladeiro, 

chega-se ao Reduto do Mosqueiro, para a 

partir daí se descer em direcção ao Reduto de 

Montachique, localizado dentro do Parque 

Municipal do Cabeço de Montachique. 
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Como chegar 

Forte da Aguieira: 

38°54'4,493"N; 9°4'17,541"W 

Reduto de Montachique: 

38°54'20,078"N; 9°11'7,043"W  

 

Pontos de 

Interesse 

Forte da Aguieira; Reduto da Portela Grande; Reduto da 

Portela Pequeno; Bateria dos Galvões; Reduto de Ribas; 

Forte do Mosqueiro e Reduto de Montachique. 

Início Forte da Aguieira  Distância a subir 5 498 m 

Término Reduto de Montachique  Distância a descer 5 449 m 

Extensão 3D 15 160 m  
Incremento total 

altitude 
634,7 m 

Extensão 2D 15 048 m  
Máximo declive a 

subir 
32,8 º 

Tempo de duração  4 h 20 m  
Máximo declive a 

descer 
29,3 º 

Grau de 

dificuldade 
Elevado  

Média do declive a 

subir 
6,7 º 

Altitude 

(mín./máx.; m) 
70 - 337  

Média do declive a 

descer 
6,8 º 
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Forte da Aguieira  

N.º 40 

Município: Vila Franca de Xira 

38°54'4,493"N 

 9°4'17,541"W  

Guarnição de 150 soldados. 

Não era munido com bocas-de-fogo, situação rara nos fortes das Linhas. 

Pertencia à Segunda Linha de Torres Vedras, fechando o flanco esquerdo da posição defensiva de Vialonga, 

que se ligava ao início da linha, junto ao rio Tejo, em Forte da Casa (n.º 38). Está localizado no topo da serra 

da Aguieira, que domina o desfiladeiro de Bucelas. Não munido de peças, estava destinado para tiro de fuzil, 

em barbeta, com o objectivo de cobrir os fortes da Portela Pequeno (n.º 42) e Portela Grande (n.º 41), e para 

bater pelo fogo a frente da serra, por onde seguem as estradas de São Tiago dos Velhos e de Alverca para o 

Casal da Portela. 
 

Fonte: João Reis 

 

Reduto da Portela Grande  

N.º 41 

Município: Vila Franca de Xira 

 

38°53'59,793"N 

 9°4'18,817"W  

Guarnição de 240 soldados. 

Munido com 5 bocas-de-fogo de calibre 12 

Foi construído no topo da serra da Aguieira, uma elevação que domina o desfiladeiro de Bucelas, de onde se 

tem uma vista soberba sobre o rio Tejo e suas lezírias. Localizado um pouco mais a Norte do Reduto da 

Portela Pequeno, tinha igualmente como objectivo bater pelo fogo as frentes Este e Oeste dos terrenos da 

serra, mas sobretudo impedir a progressão inimiga pelas estradas de Alverca e de São Tiago dos Velhos e 

que passavam pelo Casal da Portela. Esta fortificação vigiava ainda de forma imponente a estrada Bucelas – 

Alverca, podendo conjugar a sua defesa com o Forte do Arpim (n.º 125), construído posteriormente. Tem 

uma particularidade única nas Linhas de Torres: o paiol é coberto por uma abóbada em pedra, ainda hoje 

bem conservada, os restantes tinham regra geral cobertura de madeira. 

 
Fonte: João Reis 
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Reduto da Portela Pequeno  

N.º 42 

Município: Vila Franca de Xira 

 

38°53'55,824"N 

 9°4'14,159"W  

 

Guarnição de 350 soldados. 

Munido com 6 bocas-de-fogo de calibre 12 

 

Foi construído no topo da serra da Aguieira, uma elevação que domina o desfiladeiro de Bucelas, de onde se 

tem uma vista soberba sobre o rio Tejo e suas lezírias. Localizado um pouco mais a sul do Reduto da Portela 

Grande, também tinha como objectivo bater pelo fogo as frentes Este e Oeste dos terrenos da serra, mas 

sobretudo impedir a progressão inimiga pelas estradas de Alverca e de São Tiago dos Velhos e que passavam 

pelo Casal da Portela. Esta fortificação vigiava ainda de forma imponente o desfiladeiro de Bucelas, e a 

estrada que por aí se dirigia para Alverca, podendo conjugar a sua defesa com o Forte do Arpim (n.º 125), 

construído posteriormente. Tem uma particularidade única nas Linhas de Torres: o paiol é coberto por uma 

abóbada em pedra, ainda hoje bem conservada, os restantes tinham regra geral cobertura de madeira. 

 
Fonte: João Reis 

Reduto de Ribas  

N.º 51 

Município: Loures 
 

38°53'43,591"N  

9°9'43,264"W  
 

Guarnição de 270 soldados. 

Munido com 3 bocas-de-fogo de calibre 12 
 

Localizado em Ribas de Baixo, freguesia de Fanhões, pertence à 2.ª Linha Defensiva, e ao conjunto de 

fortificações de campo que compunham o 6.º Distrito, com quartel-general em Mafra. Está localizado no 

topo de uma plataforma calcária, a 300 metros de altitude, plataforma que foi reconfigurada e reforçada com 

a edificação de um escarpamento que acompanha toda a cumeada, ladeando igualmente uma estrada militar, 

que nalguns troços conserva o pavimento. Defendia o desfiladeiro do Freixial, o seu flanco esquerdo, 

articulando directamente com outras obras militares, que permitem a defesa do vale da ribeira de Ribas e do 

possível acesso a Fanhões, ou em alternativa, o acesso pelo desfiladeiro do Freixial e sua ligação a Bucelas, 

ao vale do rio Trancão. A par da defesa das principais estradas provenientes de Mafra e de Torres Vedras, 

este local permitia um controle muito eficaz dos desfiladeiros mencionados,  e de toda a plataforma de acesso 

fácil a Fanhões. Neste ponto é fácil ao visitante interpretar a estratégia defensiva de todo este distrito, 

compreender a articulação das duas linhas defensivas e fruir de uma magnífica paisagem marcadamente 

rural. 

 
Fonte: João Reis 
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Reduto do Mosqueiro  

N.º 57 

Município: Loures 
 

38°53'55,815"N  

9°10'57,538"W  
 

Guarnição de 270 soldados. 

Munido com 3 bocas-de-fogo de calibre 12 
 

Localizado no Casal do Andrade, freguesia de Fanhões, está inserido na Segunda Linha Defensiva, fazendo 

parte do conjunto de fortificações de campanha que defendiam o 6.º Distrito. Construído no topo de uma 

elevação rochosa, a 337 metros de altitude, defende estrategicamente o desfiladeiro de Montachique, 

cobrindo o flanco direito do respectivo vale. Em articulação com as fortificações de Ribas, Montachique e 

Achada, domina a principal via de acesso Mafra/ Loures, ou mesmo Mafra/ Montachique/ Freixial, de 

ligação à várzea de Loures e consequentemente à cidade de Lisboa. Próximo do Cabeço de Montachique, 

onde se localizava um poste de sinais, possui uma servidão de vistas excepcional, abarcando no campo visual 

um vasto conjunto de fortificações das duas linhas defensivas, tendo o visitante como referência espacial 

mais longínqua a Serra do Socorro, onde estava outro poste de sinais. 

 
Fonte: João Reis 

 Reduto de Montachique  

N.º 55 

Município: Loures 

 

38°54'20,078"N  

9°11'7,043"W  
 

Guarnição de 250 soldados. 

Munido com 2 bocas-de-fogo de calibre 12 
 

Localizado no interior do Parque Municipal de Montachique, no topo de um outeiro rochoso a 273 metros de 

altitude, insere-se no conjunto de fortificações de campanha que defendiam o 6.º Distrito, na Segunda Linha 

Defensiva. Estrategicamente defendia o vale do Perneiro, a estrada de São Gião e principalmente a estrada de 

Torres Vedras-Loures, pela qual se tinha acesso ao desfiladeiro de Montachique. Esta obra militar articulava-

se com outras fortificações como o Reduto do Mosqueiro, o Reduto do Moinho e os Redutos da Achada. 

 
Fonte: João Reis 

Figura 158 – Road-Book do percurso pedestre Forte da Aguieira - Reduto de Montachique 
Fonte: produção própria, a partir das análises realizadas em ArcGIS. A descrição do percurso é uma adaptação do Número Especial da Revista Itinerante e as 

descrições das fortificações foram disponibilizadas pela PILT. 
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5.4. Produção do GTEM da RHLT   

A produção de um GTEM aplicado aos percursos pedestres que futuramente, 

quando integralmente implementados, constituirão a GR30 (Grande Rotas das Linhas de 

Torres), no sentido de apoiar o consumo autónomo de tourings culturais e paisagísticos 

propiciadores de experiências marcantes, contou com a colaboração da empresa 

SIQuant
343

 no âmbito da iniciativa eXcitingTrails
344

, que tem como objectivo central 

divulgar e promover de forma inovadora áreas e locais de interesse turístico e 

interpretativo.  

Em conformidade com a análise efectuada na secção 4.2, e no seguimento do 

trabalho de campo realizado no Verão de 2010, no Parque Nacional Peneda-Gerês, 

optou-se por aproveitar as enormes potencialidades do GTEM MobileTrails, que alia a 

inovação tecnológica à divulgação do património histórico-cultural da RHLT, numa 

convergência de interesses entre esta investigação, os autores da aplicação
345

 e a PILT. 

Com efeito, considera-se que o MobileTrails, embora ainda passível de algumas críticas 

e sugestões
346

, é presentemente um dos GTEM mais evoluídos. Em consonância com o 

resumo efectuado anteriormente, o MobileTrails apresenta uma solução assente, por um 

lado, num cliente para PDA/Pocket PC que disponibiliza conteúdos – em imagens, 

mapas, textos e áudios relativos aos pontos de interesse georreferenciados e aos trilhos, 

de divulgação e promoção do património histórico-cultural e natural – de determinado 

contexto em ambiente outdoor e, por outro, num editor Web (WebTrails que 

actualmente tem o nome de Portal de Percursos e Interpretação) que funciona como 

componente central de todo o sistema, com a finalidade de gerir e actualizar aqueles 

conteúdos.          

A aplicação MobileTrails permite, conforme aludido na secção 4.2, que o 

utilizador progrida em trilhos não sinalizados, uma vez que visualiza no aparelho o 

                                                 
343

 SIQuant – Engenharia do Território e Sistemas de Informação é uma spin-off IST que integra o know-

how do Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção do Instituto Superior Técnico 

(ICIST) e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento em 

Lisboa (INESC-ID). 
344

 Esta iniciativa coordenada pela SIQuant, conta com a colaboração do INESC-ID e da empresa ZPX - 

Interactive Software. 
345

 Actualmente o MobileTrails é de utilização gratuita e a respectiva aplicação informática está 

disponível para download no site http://www.percursosportugal.com/MobileTrails@15.aspx 
346

 Além do referido na secção 4.2, outras críticas e sugestões foram apontadas por Valentim (2009). 

Destas, destaca-se a “declaração do estado de presença” no mapa, que permitiria, via rede GSM e/ou 

Wi-Max, o encontro e interacção entre os caminhantes que estejam a percorrer um mesmo trilho, a 

“criação”, de etiquetas por parte dos visitantes associadas a waypoints, quer através de fotografias, quer 

de notas, ou ainda de “clips de voz”, e a “agregação” de informações úteis actualizadas em tempo real, 

com destaque para o Estado do Tempo, via RSS, por exemplo a partir do Instituto de Meteorologia.     
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mapa com a sua localização e a informação dos locais de interesse, bem como 

eventualmente guias sobre fauna e flora. O afastamento do trilho é acompanhado por 

um sinal de alerta que evita desvios do percurso seleccionado pelo utilizador, 

proporcionando uma mais-valia no território da RHLT onde proliferam carreteiros e 

caminhos de pé-posto, cuja implementação sinalética completa é inexequível.  

O GTEM MobileTrails aplicado à RHLT, no contexto desta investigação, 

contempla os seguintes percursos pedestres que, como se escreveu antes, na sua grande 

maioria fazem, ou farão, parte da denominada GR 30, tendo sido também integrados 

três trilhos propostos pelos municípios de Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço e 

Vila Franca de Xira, que abrangem locais de interesse das Linhas de Torres (Quadro 

57)
347

:  

i. circuito a começar e a terminar no Forte de S. Vicente, em Torres Vedras, e 

que passa por redutos e baterias da Primeira Linha, com destaque para o 

Reduto do Grilo e para o Castelo de Torres Vedras (Anexo 77);  

ii. circuito a começar e a terminar no Reduto do Grilo, passando por outros 

fortes e baterias, igualmente da Primeira Linha, até à Foz do Rio Sizandro, 

sobressaindo o Forte do Paço (Anexo 78); 

iii. um circuito a começar e a terminar no Forte de S. Vicente, passando por 

fortes a este e a sul de Torres Vedras, incluindo a subida e descida da Serra 

do Socorro, onde se localiza um Centro Interpretativo das Linhas de Torres 

(Anexo 79); 

                                                 
347

 O percurso pedestre de Alhandra – Vila Franca de Xira ou vice-versa, junto à margem do rio Tejo não 

foi considerado no MobileTrails, atendendo a que não incluiu locais de interesse relativos às fortificações 

das Linhas de Torres. Porém, face à possibilidade da sua ligação ao circuito pedestre da subserra, com 

início e término no Monumento Comemorativo da Defesa das Linhas de Torres e por incluir a sede 

concelhia de um dos municípios da PILT, optou-se por o integrar na plataforma webmapping. Uma 

grande parte da informação contemplada neste Quadro foi obtida pela aplicação ET GeoWizard 

(disponível para download em http://www.ian-ko.com/), integrada no software ArcGIS, após a 

interpolação 3D das features. O grau de dificuldade resultou da interpretação dos dados obtidos, 

designadamente dos declives e das extensões a percorrer. Consideraram-se os locais de interesse 

propostos pela PILT e pelas Revistas Itinerante, mencionadas anteriormente. O tempo de duração foi 

calculado dividindo a distância a percorrer pela velocidade média, assumindo-se que esta é de quatro 

quilómetros por hora (km/h) nos percursos com um grau de dificuldade médio a elevado e de três e meio 

km/h nos percursos com grau de dificuldade elevado. Ao resultado obtido acrescentou-se 10% para as 

pausas e visitas aos locais de interesse, de acordo com Braga (2006). Aos tempos de duração referidos 

devem, eventualmente, acrescentar-se outros em função da maior ou menor necessidade de pausas para 

descanso que dependem da extensão dos trilhos, da condição física dos caminhantes, do estado dos 

carreteiros e caminhos de pé-posto e dos declives a vencer. Também as diferentes atenções suscitadas nos 

visitantes pelos pontos de interesse influenciam os tempos despendidos nas respectivas visitas. Considera-

se que o circuito Forte de S. Vicente – Serra do Socorro – Forte de S. Vicente deve ser reformulado, uma 

vez que é demasiado extenso e com declives consideráveis.       
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iv. um percurso linear com início no Castelo de Torres Vedras e término na Foz 

do rio Sizandro, e que passa por fortes, redutos e baterias da 1.ª Linha, com 

destaque para o Reduto do Grilo e Forte do Paço (Anexo 80);  

v. um percurso linear entre a Serra do Socorro e o Forte do Alqueidão, no 

município de Sobral de Monte Agraço, e que passa pela Quinta dos Freixos 

(antigo quartel-general de Wellington) (Anexo 81); 

vi. um percurso linear com início no Centro Interpretativo das Linhas de Torres 

em Sobral de Monte Agraço e término na Quinta dos Freixos, e que passa 

pelas fortificações de Alqueidão (Anexo 82); 

vii. um percurso linear entre o Forte de Alqueidão e o Forte da Carvalha, no 

município de Arruda dos Vinhos, e que passa pelo Forte do Paço (Anexo 

83); 

viii. um percurso linear entre o Forte da Carvalha e o Forte da Aguieira, no 

município de Vila Franca de Xira, e que passa pelo Forte do Cego (Sobral de 

Monte Agraço) e pelo Forte de Arpim (Loures) (Anexo 84); 

ix. um circuito com início e término no antigo Reduto da Boavista, actual 

coluna de Hércules, monumento comemorativo da defesa das Linhas de 

Torres, em Alhandra, e que passa pelas fortificações de Subserra, pelo 

Reduto do Trancoso e pelos redutos da Serra do Formoso;  

x. um percurso linear entre o Forte da Aguieira e o Reduto de Montachique, no 

município de Loures, mais precisamente no Parque Municipal de 

Montachique, e que passa pelo Reduto de Ribas e pelo Reduto do Mosqueiro 

(Anexo 85);  

xi. um percurso linear entre o Reduto de Montachique e o Forte da Feira, 

localizado em Malveira, no município de Mafra; 

xii. um percurso entre o Forte da Feira e o Forte de Zambujal, no município de 

Mafra, e que passa pelo Forte de Santa Maria, pela Serra de Chipre e pelo 

Centro Interpretativo das Linhas de Torres em Mafra, instalado no Palácio; 

xiii. um percurso linear entre o Forte de Zambujal e o antigo Forte de S. Susana 

ou de S. Lourenço na localidade de Ribamar, e que passa pelo Forte de S. 

Julião e pela vila piscatória e turística da Ericeira (Anexo 86); 

xiv. por último, um percurso linear entre o Forte de S. Susana e a Foz do Rio 

Sizandro, no município de Torres Vedras, entroncando com o primeiro 

percurso descrito anteriormente. 
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Quadro 57 – Características dos Percursos Pedestres 

Percurso Pedestre 
Extensão 

3D (m) 

Extensão 

2D (m) 

Tempo 

de 

duração 

Grau de 

Dificuldade 

Altitude  

(mín. /máx. 

m) 

N.º de 

Locais de 

Interesse 

Distância 

a subir 

(m) 

Distância 

a descer 

(m) 

Incremento 

total 

altitude (m) 

Máximo 

declive a 

subir (º) 

Máximo 

declive a 

descer (º) 

Média do 

declive a 

subir (º) 

Média do 

declive a 

descer (º) 

Reduto do Grilo – Foz do Sizandro 

– Reduto do Grilo 
30961 30901 8h 30m 

Médio a 

Elevado 
6 - 79 11 12093 12230 598,1 16,3 25,2 2,8 2,8 

Forte de S. Vicente – Reduto do 

Grilo – Forte S. Vicente 
26330 26193 7h 15m 

Médio a 

Elevado 
17 - 148 17 9614 9329 881,4 34,1 28,6 5,3 5,4 

Forte de S. Vicente – Serra do 

Socorro – Forte de S. Vicente 
50205 49923 15h 45m Elevado 28 - 390 12 20658 19842 1865,7 36,0 40,6 5,2 5,4 

Castelo de Torres Vedras – Foz do 

Sizandro 
21437 21351 6h 00m 

Médio a 

Elevado 
6 - 168 13 7143 9115 533,1 54,1 43,4 4,3 3,7 

Serra do Socorro – Forte do 

Alqueidão 
19737 19629 6h 15m Elevado 140 - 440 8 7300 7488 732,8 27,3 27,0 5,8 5,4 

Sobral de M. Agraço (Centro 

Interpretativo) – Quinta dos Freixos 
14703 14631 4h 00m 

Médio a 

Elevado 
150 - 440 12 4444 5137 441,2 27,1 26,8 5,7 6,0 

Forte do Alqueidão – Forte da 

Carvalha 
12571 12506 3h 30m 

Médio a 

Elevado 
215 - 440 6 4509 4982 441,8 23,8 24,1 5,6 5,7 

Forte da Carvallha – Forte da 

Aguieira 
18205 18133 5h 00m 

Médio a 

Elevado 
199 - 390 7 5696 7520 497,9 21,1 17,9 5,0 4,6 

Monumento Defesa das Linhas de 

Torres – Reduto de Trancoso – 

Monumento Defesa das Linhas de 

Torres   

20132 19996 6h 30m Elevado 79 - 350 13 8652 7868 846,7 32,7 36,7 5,6 6,2 

Forte da Aguieira – Reduto de 

Montachique 
15160 15048 4h 45m Elevado 70 - 337 7 5520 5515 635,1 32,8 29,3 6,6 6,7 

Reduto de Montachique – Forte da 

Feira  
14315 14249 4h 00m 

Médio a 

Elevado 
170 - 330 3 5126 4602 437,9 19,6 25,7 4,9 5,6 

Forte da Feira – Forte de Zambujal 34596 34395 11h 00m Elevado 90 - 368 8 10780 12950 1060,3 39,2 30,2 5,7 5,5 

Forte de Zambujal – Ribamar 23131 22969 6h 30m 
Médio a 

Elevado 
2 - 121 5 9107 9143 832,2 48,0 59,7 5,3 5,8 

Ribamar – Foz do Sizandro 16550 16467 4h 30m 
Médio a 

Elevado 
10 - 100 6 6388 6533 487,7 60,0 50,9 4,4 4,3 

Fonte: produção própria              
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Os ficheiros correspondentes aos percursos pedestres foram convertidos num 

formato compatível com o ArcGIS (feature class) e no sistema de coordenadas 

Hayford-Gauss, datum Lisboa. Como os dados vectoriais disponibilizados foram 

adquiridos por dispositivos GPS, foi necessário proceder à sua correcção com recurso a 

várias fontes, incluindo imagens de satélite e trabalho de campo, de modo a torná-los 

mais próximos da realidade. O percurso Forte de Montachique – Forte da Feira foi alvo 

de reformulação, tendo em consideração as alterações verificadas entretanto na A8, sob 

a qual intercepta.   

Na operacionalização da aplicação MobileTrails inseriu-se a informação relativa 

a cada um dos percursos pedestres
348

, incluindo a descrição, os locais de início e 

término e as respectivas coordenadas geográficas, os coeficientes de dificuldade, os 

tempos de deslocação, as distâncias, os locais de interesse associados a cada trilho e as 

respectivas descrições e imagens (Figuras 159, 160 e 161; Anexo 87).  

 

Figura 159 – Imagem de ecrã dos trilhos no Portal de Percursos e Interpretação 
Fonte: produção própria a partir do Portal de Percursos e Interpretação. 

                                                 
348

 Uma parte da informação foi obtida nas análises efectuadas em ArcGIS e a outra foi facultada pela 

PILT ou resultou de uma adaptação dos números da Revista Itinerante mencionados anteriormente. 
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Figura 160 – Imagem de ecrã dos locais de interesse no Portal de Percursos e 

Interpretação 
Fonte: produção própria a partir do Portal de Percursos e Interpretação. 

 

 

Figura 161 – Imagem de ecrã do trilho Forte da Aguieira – Reduto de Montachique no 

Portal de Percursos e Interpretação 
Fonte: produção própria a partir do Portal de Percursos e Interpretação. 
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Para além da informação geral dos trilhos e dos pontos de interesse que lhes 

estão associados, conforme mencionado anteriormente, foi necessário carregar na 

aplicação WebTrails os ficheiros relativos aos trilhos e aos pontos de interesse, ambos 

em formato shapefile, e os mapas de base, todos nas coordenadas UTM 29N
349

 (Figura 

162). As boas práticas que os visitantes da RHLT devem adoptar foram incorporadas na 

opção “Outras informações”.   

 

Figura 162 – Imagem de ecrã dos trilhos no Portal de Percursos e Interpretação 
Fonte: produção própria. 

A utilização dos conteúdos produzidos na aplicação WebTrails num dispositivo 

móvel, cujo sistema operativo no contexto do MobileTrails é forçosamente Windows 

Mobile
350

, implicou o download e a instalação do respectivo pacote de dados, para além 

da própria aplicação informática.  

                                                 
349

 Os mapas base utilizados na aplicação MobileTrails, considerando que se trata de uma versão de 

demonstração, foram extractos das folhas da Carta Militar (cujos números foram referidos anteriormente). 

Neste processo, adoptando as recomendações da SIQuant, foi necessário converter as imagens resultantes 

da digitalização dos extractos das folhas da carta topográfica em formato JPG (com uma resolução de 150 

dpi, uma vez que resoluções superiores a 200 dpi não têm correspondência no ecrã dos dispositivos 

móveis, apenas aumentam as dimensões das imagens sem melhorar a qualidade da visualização), 

georreferenciar os extractos obtidos em JPG e ajustá-los aproximadamente à extensão dos trilhos, tendo 

sido utilizadas respectivamente as seguintes ferramentas no ArcGIS (ArcMap): Export Raster To 

Different Format, Georeferencing e Clip (Output Extent com uma margem envolvente adicional de 250 

metros). A informação vectorial, trilhos e locais de interesse, foi convertida no sistema de coordenadas 

UTM Zona 29 Norte WGS 1984, através da ferramenta Project (SIQuant, 2011).   
350

 A SIQuant ignora se a aplicação funciona na versão 7 do Windows Mobile, mas espera desenvolver a 

adaptação do MobileTrails ao sistema operativo Android, perante a crescente proliferação deste no 

mercado. 
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A eventual utilização pela PILT da aplicação MobileTrails e do Portal de 

Percursos e Interpretação a ela associada, numa perspectiva de divulgação pública dos 

conteúdos da RHLT carece ainda da criação de um sistema de moderação na rubrica 

“Comentários dos Utilizadores”.   

   

5.5. Análise crítica e conclusão 

Neste Capítulo ficou clarificado, em nossa opinião, o que representa a NUTS II 

Lisboa e Vale do Tejo desde que foi criada, revelando especial interesse pelo facto de já 

não existir desde 2002, mas continuar a ser utilizada em diferentes contextos, tal como 

acontece nesta dissertação, embora tenhamos começado pelo seu enquadramento 

territorial e terminado, em grande escala, no território da RHLT. Procurou-se, 

igualmente, caracterizar a heterogeneidade da RLVT, quer nos seus aspectos restritivos, 

quer nos vantajosos, mormente aqueles que relevam potencial para o desenvolvimento 

turístico deste território.  

É fundamental ressaltar que, na sequência do exposto nas secções anteriores e de 

afirmações generalizadas e consensuais, que a RLVT é detentora de riquíssimos 

recursos naturais e culturais, contudo carece ainda de configurações inovadoras de 

promoção e comercialização dos seus produtos turísticos, designadamente o touring 

cultural e paisagístico. 

Em conformidade com o exposto anteriormente no que diz respeito à oferta e 

procura turísticas, pode-se concluir que a RLVT segue, no geral, as tendências do País, 

muito embora internamente se verifiquem grandes discrepâncias. De facto, a sub-região 

Grande Lisboa detém o maior número de estabelecimentos, representando quase um 

quarto do total nacional. Esta sub-região detém, igualmente, a maioria da capacidade de 

alojamento (entre 70% e 71% no período em análise). Exceptuando os municípios de 

Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, onde não existem estabelecimentos 

hoteleiros
351

, os restantes municípios em análise viram aumentar a sua capacidade de 

alojamento. Relativamente às dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, a RLVT 

representava, em 2009, ¼ do total do País. Mais uma vez, a sub-região Grande Lisboa 

captou, em 2009, a maioria das dormidas na Região, ou seja 79%.  

                                                 
351

 De acordo com as tipologias de empreendimentos turísticos consideradas, uma vez que são conhecidas 

as seguintes unidades de alojamento: Quinta do Salvador do Mundo e Quinta de São José, ambas Turismo 

de Habitação no município de Sobral de Monte Agraço e Quinta de Santa Maria (Hotel Rural) e 

Hospedaria Anagri, no município de Arruda dos Vinhos. Estas representam ou podem representar uma 

mais-valia no contexto da RHLT. 
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De acordo com o mencionado na análise da procura, a RLVT tem como 

principais mercados emissores Portugal e Espanha. Porém, no contexto da RHLT 

considera-se que os mercados inglês e francês detém um elevado potencial de 

crescimento, atendendo ao particular interesse que esta Rota pode despertar nos 

cidadãos destes países, face ao envolvimento directo nos conflitos pelos seus 

antepassados.   

A taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros em Portugal assumiu, no 

período em análise, um valor próximo dos 40,0%, no entanto, relativamente aos 

municípios da PILT, com alojamento considerado, Mafra e Torres Vedras registaram 

taxas muito inferiores. No que concerne à estada-média, Torres Vedras registou valores 

semelhantes à RLVT, enquanto em Mafra esses valores foram ligeiramente superiores. 

A estada-média em Loures e Vila Franca de Xira, em consonância com os dados 

disponibilizados pelo INE, foi abaixo da média regional.    

Relevante nesta análise crítica, em nosso entendimento, é o contributo que a 

RHLT pode conferir à mitigação da sazonalidade evidente na RLVT, atendendo aos 

interesses específicos dos visitantes/turistas que demandam os recursos turísticos que 

estão associados ao projecto em desenvolvimento, desde o património e a história das 

Linhas de Torres, até à observação da paisagem, passando naturalmente pelas 

características gastronómicas e enológicas locais. 

A análise retrospectiva das estruturas com responsabilidades no 

desenvolvimento turístico regional revelou que a criação de novas entidades gestoras do 

Turismo de âmbito regional, as Entidades Regionais de Turismo (ERT), para além de 

não ter concretizado fortemente o objectivo de redução do número de interlocutores na 

gestão do turismo a nível nacional, evidencia desarticulações entre algumas ERT e os 

Pólos de Desenvolvimento Turístico e entre estas e as Agências Regionais de Promoção 

Turística.  

Ao longo deste capítulo ficou demonstrado, em nosso entender, a importância 

crescente dos tourings na RLVT e, particularmente, os associados à RHLT. Com efeito, 

para além do PENT referir que o desenvolvimento prioritário do produto touring deve 

ocorrer também neste território, o Plano de Marketing Estratégico Turismo Lisboa e 

Vale do Tejo distingue-o como um dos produtos estratégicos mais importantes, 

atendendo à relevância da paisagem, da cultura, da história, dos monumentos e da 

natureza em presença, valências excelentemente representadas no território da RHLT, 
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caracterizado por uma ruralidade moderna em harmonia com uma urbanização 

descongestionada. 

A operacionalização da plataforma webmapping dedicada à RHLT, articulada 

com o GTEM, sustentado na aplicação MobileTrails, compreendeu alguns obstáculos e 

dificuldades que se considera terem sido, a pouco e pouco, ultrapassados. Apesar da 

utilização destas tecnologias ter implicado um trabalho exaustivo, acredita-se que será 

possível melhorá-las, num contexto empresarial ou de centro de investigação, com uma 

equipa mais abrangente. Ainda assim, acredita-se que os resultados alcançados na 

versão demonstrativa das tecnologias referidas são profícuos e antevêem o seu 

potencial, primeiro na promoção dos percursos pedestres e roteiros da RHLT e 

atractividade dos futuros visitantes ou turistas e, numa segunda fase, na satisfação destes 

durante a fruição do território, de forma esclarecida e orientada, na procura de vivências 

únicas e marcantes, através de “(…) le pouvoir de la découverte, l’audace de la 

curiosité, le plaisir de la solitude, le souflle de l’admiration, le respect des ancêtres” 

(Girod, 2011: 37). Numa fase posterior à visita ou estada, estas tecnologias deverão 

permitir a inclusão de comentários e a partilha de informações sobre as experiências 

vivenciadas, embora se reconheça a necessidade de incorporação de mecanismos de 

moderação pela futura entidade gestora. Em qualquer destas fases, espera-se que as 

tecnologias aplicadas à RHLT vão ao encontro das necessidades e interesses dos 

visitantes e turistas e que contribuam para o aumento da procura turística deste território 

e fomentem o incremento da oferta, associado ao desenvolvimento socioeconómico das 

comunidades locais. 

Acresce que a disponibilização pública da informação turística da RHLT, através 

da plataforma webmapping e do GTEM, bem como das acções que a PILT tem vindo a 

desenvolver, incluindo a parceria com o Turismo de Portugal e alguns operadores 

turísticos, acarreta, em nosso entendimento, actuações concretas no sentido de mitigar 

ou resolver alguns condicionalismos detectados. Neste sentido, a PILT deve definir o 

modelo de gestão destas tecnologias, estipulando entre outras temáticas, se existirão ou 

não custos a imputar aos seus utilizadores.  

Verifica-se a necessidade de incluir neste projecto tecnológico servidores 

potentes para responder aos inúmeros pedidos de acesso previsíveis, implicando que a 

PILT assuma negociações com alguma entidade/empresa que disponibilize este tipo de 

serviço. A salvaguarda dos direitos de autor deve ser considerada, designadamente em 

relação à utilização pública da aplicação MobileTrails e aos excertos das folhas da Carta 
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Militar. Também deve ser constituída uma equipa de trabalho com o objectivo de 

validar toda a informação já contemplada nesta investigação (p. ex. nem todos os 

percursos pedestres foram testados) e incorporar outra relativa às características 

faunísticas, florísticas, arqueológicas, geológicas, geomorfológicas, entre outras, do 

território correspondente aos percursos pedestres e à envolvência das fortificações.  

No âmbito da gestão da Rota, a PILT deve promover uma análise aprofundada 

dos efeitos negativos da actividade turística, que deverá incluir a identificação do perfil 

dos potenciais visitantes e da sensibilidade biofísica dos percursos propostos, neste caso 

considerando as características da superfície e do substrato rochoso, os declives, as 

formações vegetais e a respectiva disposição, bem como a largura dos trilhos, entre 

outros indicadores, no sentido da beneficiação dos carreteiros e caminhos de pé-posto 

promovidos pela RHLT e/ou que estejam integrados na GR30, incluindo os acessos às 

fortificações para os visitantes/turistas que se deslocam em viatura. Também a 

implementação ou melhoramento da sinalética se revelam essenciais. Embora as 

tecnologias propostas nesta investigação permitam obviar este investimento, ele deve 

ser acautelado para outro tipo de visitantes/turistas. Considera-se premente a inclusão da 

temática da RHLT em outdoors na rede viária principal (p.ex. na Auto-Estrada A8) e 

em posters colocados estrategicamente em algumas estações ferroviárias.   

Por outro lado, considera-se que as obras de beneficiação e requalificação das 

fortificações que têm vindo a ser realizadas revelam a necessidade de existirem acções 

de manutenção, uma vez que a vegetação espontânea se apodera em poucos meses dos 

espaços reservados à passagem dos visitantes/turistas, sobretudo quando naqueles não 

foi utilizada gravilha ou outros materiais com efeitos semelhantes. A utilização destes 

materiais, para além de facilitar a fruição dos visitantes no interior das fortificações, não 

comprometendo o necessário processo de infiltração das águas, tem outro efeito muito 

relevante que é a diminuição da probabilidade dos visitantes hospedarem as tão 

indesejáveis carraças, acarídeos que em determinadas ocasiões desencorajam a visita e 

podem mesmo tornar esta numa desagradável experiência, conforme se constatou no 

trabalho de campo onde se visitaram cerca de quarenta fortes e redutos, condicionando 

fortemente as actividades de lazer e turismo. Face aos investimentos incomportáveis que 

a desinfestação implicaria, para além dos resultados pouco eficazes que os insecticidas 

obteriam neste contexto, julga-se que a forma mais eficaz de reduzir esta adversidade 

para os visitantes/turistas será a implementação de caminhos no interior das 

fortificações revestidos de gravilha, aconselhando a fruição nos mesmos, o uso de 
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repelentes nos períodos mais críticos e a utilização de vestuário adequado, de cores 

claras e que cubra os braços e as pernas. A contemplação de equipamentos para repouso 

(p. ex. bancos em madeira) e de recipientes para o lixo são outras lacunas detectadas em 

algumas fortificações já intervencionadas. Outra situação, para a qual não se vislumbra 

solução fácil, prende-se com a segurança dos visitantes/turistas e do património, que não 

está completamente assegurada, embora se reconheça que as localizações das 

fortificações não motivem exageradas preocupações neste domínio. Ainda assim, 

considera-se que devem existir preocupações com eventuais actos de vandalismo, 

atendendo a que a maioria das fortificações se localiza em espaços isolados. As 

necessidades de socorro, perante eventuais acidentes vividos pelos visitantes/turistas, 

torna relevante assegurar que nestes locais existam facilidades de comunicação, ou seja, 

acesso às várias redes de telemóvel.  
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Capítulo 6 – Conclusão e reflexão para investigação futura 

Este capítulo resume a estrutura da dissertação (secção 6.1), assegura a 

integração de algumas conclusões e análises críticas explanadas anteriormente, 

pertinentes para a explicação dos resultados da investigação, revela as respostas obtidas 

às questões colocadas, atesta o cumprimento dos objectivos propostos na investigação e 

demonstra a validade das hipóteses, identificando deste modo os contributos científicos 

desta dissertação para a temática em análise (secção 6.2). Termina com o 

reconhecimento das limitações verificadas (secção 6.3) e com o lançamento de desafios 

para pesquisa futura (secção 6.4).   

 

6.1. Síntese da estrutura da dissertação  

Dando sequência ao referido anteriormente, no Capítulo 1 identificou-se a 

temática da investigação, os fundamentos essenciais da oportunidade da sua escolha e 

os propósitos que se pretenderam alcançar com a realização desta dissertação. A 

temática principal da investigação centrou-se no consumo turístico, intrínseco aos 

comportamentos, às motivações e às práticas de tourings culturais e paisagísticos, cada 

vez mais alicerçado em experiências singulares e enriquecedoras, e na concepção e 

disponibilização de informação turística electrónica, facilitadora daquelas experiências 

turísticas. Neste sentido, recorreu-se ao software ArcGIS para planear tourings culturais 

e paisagísticos, cuja fruição contempla percursos e circuitos pedestres e roteiros em 

viatura, no território da Rota Histórica das Linhas de Torres, possuidor de notáveis 

características e singularidades para a fruição deste produto turístico.  

A relevância do objecto de estudo fundamenta-se, por um lado, na importância 

da actividade turística para o desenvolvimento territorial, atendendo à competitividade e 

à sustentabilidade, alicerçada na governância, no sentido de promover a convergência e 

a complementaridade de interesses entre decisores e stakeholders, e por outro, 

opcionalmente mais valorizado, nas potencialidades de instrumentos tecnológicos 

inovadores – WebGIS e GTEM – na produção, promoção e disponibilização de 

informação turística electrónica na Rota Histórica das Linhas de Torres, sobretudo se se 

tiver em consideração que estas tecnologias contribuem para a vivência de experiências 

turísticas singulares, correspondendo às necessidades, motivações e expectativas dos 
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prestadores de serviços turísticos e dos respectivos consumidores, quer no âmbito do 

turismo interno, quer do turismo receptor. 

No Capítulo 2, procedeu-se à discussão conceptual e metodológica da 

investigação, tendo sido expressas as questões e a problemática
352

 inerentes ao objecto 

de estudo, os conceitos fundamentais
353

 e as respectivas dimensões de análise, o modelo 

analítico e a sua explicitação, bem como as hipóteses da pesquisa
354

, que serão 

validadas na secção seguinte.  

O enquadramento teórico da investigação foi desenvolvido no Capítulo 3. No 

âmbito dos conceitos core da investigação abordou-se a informação turística tradicional, 

as tecnologias de informação e comunicação no turismo, os sistemas de informação 

geográfica aplicados ao turismo, o pedestrianismo e os percursos pedestres, incluindo a 

distinção entre os conceitos de itinerário, circuito, rota e roteiro e a caracterização do 

produto turístico touring cultural e paisagístico. As tendências actuais e futuras do 

Turismo foram também consideradas neste Capítulo, tal como uma análise à nova 

Economia da Experiência e às suas implicações no consumo de experiências turísticas. 

Este Capítulo foi concluído com as orientações que os conceitos de Desenvolvimento 

Turístico Sustentável (DTS) e de governância de produtos e destinos turísticos 

proporcionam ao desenvolvimento do turismo e à produção de informação turística e 

electrónica. Neste sentido, foram abordados os conceitos de DTS, e a sua respectiva 

evolução ao longo dos tempos, de governância e de políticas turísticas, bem como a 

articulação entre estes últimos. O desenvolvimento competitivo e sustentável dos 

                                                 
352

 A problemática central da investigação baseia-se na adaptabilidade da informação turística electrónica, 

designadamente os WebGIS e os Guias Turísticos Electrónicos Móveis (GTEM), aos novos padrões de 

consumo turístico, incidindo a pesquisa, conforme mencionado, na aplicação daquela informação turística 

a tourings culturais e paisagísticos na Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT), no sentido de 

promover experiências turísticas singulares. 
353

 Foram estipulados os seguintes conceitos-chave: informação turística electrónica, tourings culturais e 

paisagísticos e experiência turística (core) e desenvolvimento turístico sustentável e governância de 

produtos e destinos turísticos (enquadramento). 
354

 Na investigação foram equacionadas as seguintes hipóteses: H1 – Para que a informação turística 

electrónica sobre tourings culturais e paisagísticos tenha um desenvolvimento qualificado, autêntico, 

duradouro e responsável, nos seus pressupostos deve-se ter em consideração o Desenvolvimento 

Turístico Sustentável, os processos de regulação das actividades turísticas, o envolvimento dos vários 

stakeholders e a ligação às comunidades locais; H2 – Na procura de práticas turísticas alternativas ao 

turismo massificado, desenvolvidas de modo autónomo, os consumidores de tourings culturais e 

paisagísticos devem recorrer a informação turística qualificada veiculada electronicamente pelos 

WebGIS e GTEM; H3 – Ao pretenderem fruir autonomamente em tourings culturais e paisagísticos, os 

turistas/visitantes procuram, através da informação turística electrónica e das respectivas práticas, 

vivenciar experiências singulares, enriquecedoras e memoráveis; H4 – Para que as experiências 

turísticas sejam singulares, enriquecedoras e memoráveis é necessário incluir na informação turística 

electrónica propostas inovadoras e a possibilidade dos turistas serem efectivamente autónomos e 

poderem tomar decisões. 
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destinos turísticos e a política reguladora do Turismo em Portugal foram igualmente 

objecto de estudo neste Capítulo. 

No Capítulo 4, procedeu-se à explanação da investigação realizada no âmbito da 

produção e consumo de informação turística electrónica, ou seja os resultados do 

benchmarking nacional e internacional das plataformas WebGIS e dos GTEM, dos 

inquéritos respondidos pelos consumidores turísticos conhecedores e/ou utilizadores 

destas tecnologias, e das entrevistas efectuadas aos técnicos e/ou responsáveis pela 

disponibilização de informação turística electrónica através dos mencionados Guias 

Turísticos.   

O Capítulo 5 operacionaliza informação turística electrónica, ancorada num 

webmapping e num GTEM, em tourings culturais e paisagísticos na Rota Histórica das 

Linhas de Torres. Neste sentido, dedicou-se previamente uma secção ao enquadramento 

territorial da Região de Lisboa e Vale do Tejo e outra às suas principais características 

turísticas, particularmente as relativas à oferta e à procura, à gestão regional do turismo 

e aos tourings culturais e paisagísticos desenvolvidos na região.  

No presente Capítulo, apresentam-se ainda as conclusões da investigação, 

procurando-se responder às questões colocadas e revelar o grau de cumprimento dos 

objectivos delineados, as respectivas limitações e os desafios para pesquisa futura.   

 

 

6.2. Conclusões da investigação 

Relativamente ao cumprimento dos objectivos formulados na investigação, 

considera-se que estes foram plenamente alcançados. Este ponto de vista está alicerçado 

no facto da plataforma webmapping da RHLT ter sido concebida e operacionalizada. 

Com efeito, e apesar de ainda (e sempre) poder ser aperfeiçoada, ao permitir de modo 

eficiente utilizar diversos mapas do território das Linhas de Torres, algumas funções de 

edição (p. ex. a construção de perfis topográficos), a pesquisa de informação turística 

disponibilizada, a obtenção de percursos a partir de local de origem e de destino 

(serviço routing), a descarga de pontos de interesse e de trilhos/roteiros em diversos 

formatos, entre outros serviços fornecidos pelo ArcGIS Server e ArcGIS Online, a 

plataforma webmapping da RHLT constitui um instrumento propiciador e indutor de 

práticas turísticas. Pelo exposto, considera-se que esta versão demonstrativa da 

plataforma webmapping da RHLT é profícua e permite antever o respectivo potencial, 
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primeiro na promoção dos percursos pedestres e roteiros da RHLT, associados à oferta 

de alojamento, restauração, entre outra, e na correspondente atractividade dos futuros 

visitantes e/ou turistas, e numa segunda fase na satisfação destes durante a fruição do 

território, de forma esclarecida e orientada, na procura de vivências únicas e marcantes.    

A operacionalização de um GTEM à RHLT, suportado por tecnologias 

inovadoras, no sentido de promover autonomamente a vivência de experiências únicas e 

marcantes foi igualmente conseguida. Com efeito, este Guia Turístico para dispositivos 

móveis PDA/Pocket PC, sustentado numa aplicação Web já existente (Portal de 

Percursos e Interpretação, onde se realiza a gestão e actualização dos conteúdos), 

contempla informação georreferenciada relativa à RHLT, designadamente uma dezena 

de trilhos e os seus respectivos pontos de interesse sobrepostos a extractos da Carta 

Militar, que podem ser descarregados para aqueles dispositivos de forma fácil e 

directamente do portal Web. Para cada trilho é disponibilizada, entre outra, a seguinte 

informação: nome, descrição, coordenadas do início e do final, coeficiente de 

dificuldade, extensão, duração e perfil topográfico. Em cada ponto de interesse é 

possível consultar o respectivo nome, descrição e imagem. Nestas circunstâncias, os 

utilizadores do GTEM podem progredir de modo orientado e esclarecido nos trilhos, 

independentemente de estes estarem ou não sinalizados, uma vez que visualizam nos 

dispositivos o mapa com a sua localização e a informação dos locais de interesse. Ao se 

aproximarem destes os utilizadores recebem um alerta, tal como quando se afastam dos 

trilhos. Este último alerta é essencial, considerando a inexequibilidade de colocação de 

sinalética em todos os carreteiros e caminhos de pé-posto face à sua proliferação na 

RHLT.     

Estes objectivos foram concretizados após terem sido alcançados outros, 

designadamente a caracterização e tipificação da informação turística electrónica, 

implementada ou em fase de implementação, que compreendeu a realização de um 

benchmarking nacional e internacional, quer dos GTEM, quer de algumas plataformas 

WebGIS. Em linhas gerais, conclui-se que estas tecnologias são diferenciadoras dos 

destinos turísticos, mas ainda se encontram numa fase incipiente, especialmente as 

primeiras, tanto em Portugal como nos demais países. Constata-se assim, que estes 

projectos, ao utilizarem criações inovadoras ainda em fase de aperfeiçoamento e 

ajustamento à realidade das actividades turísticas, implicam um indesejável processo 

demorado de expansão e de incremento da qualidade, no sentido de corresponderem aos 

diferenciados interesses em presença, desde os produtores aos utilizadores finais, 
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passando pelas entidades que estruturam a oferta turística e as empresas que pretendem 

avançar na disponibilização dos serviços baseados nestas tecnologias.  

As condicionantes operacionais, das quais se evidenciam as dificuldades em 

aceder a alguma informação (cartográfica, geográfica e turística) e as restrições técnicas 

na concepção de software, bem como os investimentos intrínsecos a este tipo de 

projectos, mostram o quanto será difícil aos destinos turísticos diferenciarem-se 

positivamente pela disponibilização destas tecnologias, num mercado cada vez mais 

exigente e concorrencial, ainda que todos tenham interesse na implementação destes 

serviços. Considerando que a maioria das plataformas WebGIS não foram concebidas 

exclusivamente para apoio às actividades turísticas e, como tal, revelam inúmeras 

insuficiências a este nível, limitando-se na maior parte dos casos a disponibilizar 

informação relativa à oferta existente, sem preocupação em produzir e partilhar, entre 

outra informação, tourings culturais e paisagísticos propiciadores de experiências 

singulares, acredita-se, no entanto, que o futuro desenvolvimento das tecnologias, 

cimentado no conceito de participação colaborativa aduzido pela Web 2.0, será possível 

alterar o estado actual da aplicação destas tecnologias às actividades turísticas. Sem 

colocar em causa a relevância das vantagens que os WebGIS e os GTEM propiciam, 

quer para a procura, quer para a oferta, e naturalmente para o desenvolvimento turístico 

dos destinos, perduram ainda restrições técnicas e tecnológicas que condicionam os 

serviços prestados às actividades turísticas por aquelas tecnologias, como sejam a 

partilha de informação produzida pelos visitantes/turistas durante as suas viagens, 

designadamente, fotografias, vídeos, comentários
355

 e os próprios trilhos percorridos, 

para além da ausência de interacção entre os diversos caminhantes numa determinada 

área e entre estes e as entidades gestoras. 

A análise do mercado da informação turística electrónica para dispositivos 

móveis, considerando os pressupostos para a sua concepção e operacionalização, 

especialmente na perspectiva das entidades distribuidoras de conteúdos turísticos, foi 

outro dos objectivos materializados, embora condicionado pela ainda insuficiente 

produção e disponibilização destas aplicações. Ressalta das entrevistas realizadas que 

existe predisposição crescente para a utilização destas tecnologias, que revelam 

vantagens, face às tradicionais brochuras, na quantidade de conteúdos passíveis de 

serem disponibilizados e na respectiva actualização. Aqueles instrumentos tecnológicos, 
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embora não competindo directamente com os guias-intérpretes, por terem públicos-alvo 

distintos
356

, podem ser mais fiáveis, considerando que os conteúdos turísticos são 

sempre divulgados de forma correcta, não contemplando lapsos e inexactidões, e 

eventualmente menos sujeitos a desactualizações. As modificações da informação, de 

acordo com o momento e o contexto, não se verificam, excepto se planeadas 

antecipadamente.         

Reconhecendo-se o esforço que algumas empresas/entidades estão a 

implementar, no sentido de desenvolver software para dispositivos móveis cada vez 

mais eficientes e eficazes para a divulgação de conteúdos turísticos, considera-se que as 

aplicações incorporadas nos GTEM já são de utilização intuitiva, no entanto as 

dificuldades de recepção do sinal GPS condicionam ainda muitas delas, principalmente 

quando o território de actuação se localiza em ambiente urbano. Estas limitações, muitas 

vezes decorrentes dos dispositivos utilizados e da ausência de outros meios mais 

eficazes de geolocalização, como por exemplo o sistema A-GPS, têm contribuído para 

uma deficiente promoção dos serviços oferecidos por estas tecnologias e, por vezes, ao 

seu insucesso. Particularmente interessante para a sustentabilidade dos destinos 

turísticos é a recolha de informação que as aplicações informáticas incorporadas nos 

GTEM permitem, uma vez que facilita uma gestão mais eficaz por parte das entidades 

proprietárias. Com efeito, estas podem induzir a fruição de determinados trilhos em 

detrimento de outros, em função da fauna e flora em presença e das respectivas épocas 

em que as visitas se realizam, especialmente nas áreas mais sensíveis. Os GTEM mais 

sofisticados, com acesso permanente ao posicionamento dos utilizadores em 

determinadas áreas e com capacidade de intercomunicação com estes, podem 

inclusivamente gerir os fluxos de visitantes/turistas, controlando por essa via as 

respectivas capacidades de carga nos diferentes locais de visita.  

Resulta da análise dos inquéritos que a informação turística mais procurada 

pelos diferentes perfis identificados é relativa à cultura/património, aos espaços naturais 

e aos preços, pelo que a futura divulgação electrónica da RHLT deverá ter em 

consideração esta informação. A representatividade dos tipos de práticas turísticas nos 

níveis de utilização das diferentes tecnologias caracteriza-se pela fraca utilização dos 

WebGIS e pela utilização frequente de dispositivos GPS, em uso turístico e não 

turístico. Contudo, a possibilidade de utilização de um serviço WebGIS para aceder a 
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informação turística é considerada pertinente por todos os perfis. A maioria destes 

detém um conhecimento razoável ou aprofundado dos dispositivos PDA, Smartphone, 

GPS e realidade virtual, contrariamente ao que acontece com os GTEM em que a quase 

totalidade dos perfis os desconhecem ou conhecem pouco. Neste sentido, conclui-se que 

a PILT, ou a futura entidade gestora da RHLT, deverá implementar tecnologias WebGIS 

e GTEM no desenvolvimento deste produto turístico. Estas tecnologias disponibilizarão 

aos turistas e visitantes orientações sobre a sua localização e os percursos a percorrer de 

forma autónoma, facultarão informações turísticas actualizadas, quer na fase de 

planeamento das viagens, quer na fruição do território, serão preciosos auxiliares na 

concepção, planeamento e gestão da RHLT, promoverão a partilha de opiniões entre os 

turistas e as entidades gestoras da Rota, durante e após as visitas, e corresponderão às 

apetências tecnológicas dos consumidores.  

Esta investigação procurou identificar as preferências dos inquiridos, nos 

diversos perfis analisados, quanto ao modelo de implementação dos GTEM, que pode 

assumir a comercialização ou gratuitidade, em dispositivo do turista ou do fornecedor 

do serviço e, neste último caso, por empréstimo ou por aluguer, ambos com caução 

documental ou monetária, ou ainda sem caução. A opção pela comercialização do 

serviço incorporado no dispositivo GTEM é rejeitada pela totalidade dos perfis 

identificados. Porém, se a modalidade de disponibilização do serviço GTEM for o 

aluguer do dispositivo com caução monetária, observa-se uma maior repartição entre os 

perfis, à semelhança do empréstimo com caução monetária ou com caução documental. 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, conclui-se que os consumidores 

autónomos de tourings culturais e paisagísticos recorrem a informação turística 

qualificada veiculada electronicamente pelos WebGIS e GTEM, validando-se deste 

modo a segunda hipótese da investigação (H2).    

Um último objectivo alcançado, relativo aos conceitos-chave da investigação, 

centrou-se na identificação dos efeitos da informação turística electrónica no DTS, na 

regulação, interesses e expectativas dos stakeholders, na fruição de tourings culturais e 

paisagísticos e nas experiências turísticas singulares, enriquecedoras e memoráveis.   

No seguimento da investigação realizada, apurou-se que as TIC aplicadas às 

actividades turísticas têm permitido incrementar a eficiência e a eficácia no 

relacionamento entre a oferta e a procura, designadamente pela possibilidade de 

interacção entre consumidores e fornecedores e de personalização dos respectivos 

produtos e serviços, de comunicação entre os visitantes/turistas ao partilharem as suas 
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experiências de viagem na Web, de fornecimento de serviços baseados na localização e 

de estabelecimento de canais de cooperação entre parceiros de negócio. Todas estas 

oportunidades podem e devem ser incorporadas na futura plataforma WebGIS da RHLT, 

apesar da prestação de serviços baseados na localização já estar contemplada na 

aplicação de demonstração. 

Conclui-se que a informação turística electrónica, particularmente aplicada aos 

tourings culturais e paisagísticos, alvo de estudo nesta investigação, contribui para o 

desenvolvimento turístico local e regional, uma vez que ao disponibilizar conteúdos 

actuais e correctos relativos à educação e preservação ambiental, à fruição do território, 

através de percursos e roteiros que incrementam as visitas e as estadas e, 

consequentemente, a rentabilidade económica dos diversos agentes, e ao respeito pela 

diversidade e autenticidade sociocultural, fomentando o intercâmbio de experiências 

entre as comunidades locais e os turistas/visitantes, reduzem a sazonalidade e estimulam 

a vivência de actividades turísticas, tornando aquele desenvolvimento numa realidade, 

sobretudo se se tiver em consideração as alusões efectuadas no decurso desta 

dissertação sobre a temática da sustentabilidade. Tendo por base o exposto, fica patente 

o modo como a informação turística electrónica pode qualificar os tourings culturais e 

paisagísticos, respondendo-se a uma das questões formuladas no início da investigação, 

onde se questionava a forma daquela informação turística qualificar este produto 

turístico. 

Relativamente à questão da alteração de paradigma perante as características 

inovadoras da informação turística electrónica, no desenvolvimento desta dissertação 

não foi possível chegar a esta conclusão. Contudo, julga-se ter ficado explícito que as 

tendências são para uma modificação do paradigma da informação com a transição para 

a Web 3.0, na qual aplicações “inteligentes” inferirão as pretensões dos potenciais 

turistas, permitindo uma oferta objectiva e personalizada.  

Como o conceito de DTS foi profundamente abordado anteriormente, e sem 

pretender aclarar o carácter conflituante, muitas vezes existente, entre os termos turismo 

e desenvolvimento sustentável, importa relevar a importância que aquele conceito 

detém, na esteira de Brito-Henriques (2010), citado anteriormente, como um critério a 

perseguir no planeamento das estratégias de desenvolvimento, no sentido de valorizar a 

componente ambiental e as dimensões da identidade e autenticidade cultural das 

comunidades locais, uma vez que os aspectos associados à esfera económica têm sido 

largamente privilegiados.  
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 Como concluído anteriormente, alicerçados em Swarbrooke (2002b) e Weaver 

(2007), são evidentes as dificuldades de implementação das estratégias de turismo 

sustentável, verificando-se uma excessiva ênfase na enunciação de princípios 

orientadores e pouca atenção à sua operacionalização, situação reveladora de 

contrariedades na articulação da teoria com a prática, contribuindo para uma escassez de 

resultados profícuos. 

Conclui-se assim, que o planeamento da RHLT, ainda numa fase inicial de 

desenvolvimento, tem um longo caminho a percorrer na direcção do DTS. Porém, as 

tecnologias que se operacionalizaram nesta investigação podem constituir um meio 

auxiliar para atingir aquele desígnio, particularmente na esfera económica, pelo 

previsível incremento das visitas, com naturais contrapartidas na geração de empregos e 

qualidade de vida das comunidades de acolhimento, mas também na componente 

ambiental pelas orientações, regras de conduta ou boas práticas que podem divulgar, e 

ainda na identificação dos vastos recursos naturais e culturais existentes no respectivo 

território, fomentando a sua conservação ou protecção. Em suma, promovendo o 

desenvolvimento de produtos turísticos alternativos, que contribuam para o bem-estar e 

satisfação dos visitantes e das comunidades de acolhimento. Pelo exposto, respondeu-se 

a uma das questões formuladas no início desta dissertação, onde se questionava como é 

que o DTS se pode concretizar na informação turística electrónica. 

É consensualmente aceite que o desenvolvimento turístico pautado pela 

competitividade e sustentabilidade, assente em factores de qualidade, diferenciação, 

personalização e inovação, pressupõe que as entidades por ele responsáveis envolvam 

todos os stakeholders, num processo consultivo, verdadeiramente informado, 

esclarecido e participado, que partilhe benefícios e responsabilidades, e salvaguarde, na 

medida do possível, os diferentes interesses em presença. No entanto, como as 

comunidades de acolhimento das actividades turísticas, por norma, revelam pouco 

interesse/motivação para participarem no processo de planeamento, exceptuando 

eventualmente a fase final dos projectos de desenvolvimento, considera-se que desafiá-

las a eleger os seus representantes, verdadeiros stakeholders no processo, que 

participem critica e conscientemente nas várias fases dos projectos, talvez seja a melhor 

opção. Para este desinteresse ou ausência de motivação por parte das comunidades 

residentes, muito têm contribuído os discursos demasiadamente técnicos, por elas não 

entendíveis por carências de capacidade ou de literacia, mas igualmente a ocultação de 

informação por parte dos responsáveis técnicos e políticos. Uma forma de reduzir a 
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fraca participação dos stakeholders é incorporar no processo de planeamento do 

desenvolvimento turístico um portal na Internet com a divulgação do andamento do 

processo. Relativamente às tecnologias planeadas e operacionalizadas no âmbito deste 

projecto de investigação, não foi possível integrar a opinião da maioria dos 

stakeholders, considerando os objectivos e as limitações inerentes à produção de 

tecnologias demonstrativas no âmbito de uma investigação desta natureza. Todavia, na 

eventualidade destas terem continuidade no sentido de serem disponibilizadas aos 

internautas, potenciais visitantes e turistas da RHLT, a auscultação de outros 

interlocutores tornar-se-á necessária.  

Os comentários anteriores permitem validar a primeira hipótese desta 

investigação (H1), concluindo-se deste modo que a informação turística electrónica 

sobre tourings culturais e paisagísticos, para ter um desenvolvimento qualificado, 

autêntico, duradouro e responsável, nos seus pressupostos deve ter em consideração o 

Desenvolvimento Turístico Sustentável, os processos de regulação das actividades 

turísticas, o envolvimento dos vários stakeholders e a ligação às comunidades locais.  

Os tourings culturais e paisagísticos propostos na RHLT, por via da plataforma 

webmapping criada e do GTEM operacionalizado, quer em roteiros, quer em percursos 

pedestres, valorizam o património e a reconstituição identitária do território das Linhas 

de Torres, e vão ao encontro do crescente interesse dos turistas pela temáticas culturais, 

incrementando, quando plenamente divulgados e promovidos, com o desejável 

contributo destas tecnologias, práticas de utilização múltipla do espaço urbano e rural 

dos municípios que integram aquela Rota. Não obstante, o desenvolvimento actual 

desta, demonstra uma limitada articulação entre os vários recursos turísticos que a 

constituem, mormente, as actividades culturais e lúdicas propostas pelos diferentes 

agentes locais, situação que transparece igualmente nas tecnologias desenvolvidas neste 

projecto de investigação. 

O território das Linhas de Torres detém recursos turísticos em quantidade e 

qualidade reveladores de forte potencial de crescimento e fortalecimento do produto 

touring. Contudo, verifica-se actualmente um baixo grau de desenvolvimento, à 

semelhança do restante País, pelo que se torna necessário apostar, como factor-chave de 

êxito, especialmente nas vantagens competitivas, isto é, na singularidade das 

experiências proporcionadas, na qualidade dos serviços facultados, no profissionalismo 

das empresas e nos recursos humanos, e não tanto nas vantagens comparativas 

(quantidade, beleza ou valor intrínseco dos recursos), atendendo a que a RHLT 
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apresenta já uma quantidade razoável de recursos naturais e culturais com qualidade, 

embora se reconheça que as fortificações das Linhas de Torres são por si só um factor 

de diferenciação do destino, pois constituem um sistema defensivo único. Face a este 

entendimento, para promover os tourings culturais e paisagísticos apresentados nesta 

investigação, a RHLT necessita de os complementar com um eficaz sistema de 

sinalética e informação turística (os postos de turismo e os centros interpretativos devem 

facultar informação sobre todos os pormenores desta Rota, contrariamente ao que 

acontece actualmente, e devem constituir-se como portas de entrada na mesma, 

integrando maquetes e/ou sistemas de realidade aumentada, do tipo do projecto 

Gison3dmap, referido anteriormente), com uma adequação dos horários de 

funcionamento das atracções turísticas aos interesses dos visitantes, com uma ampla 

rede de áreas de descanso e de serviços básicos, com a implementação de padrões de 

qualidade nos equipamentos e serviços (não é compreensível que algumas fortificações 

das Linhas de Torres, preparadas recentemente para visita e distantes de povoações, não 

disponham de instalações sanitárias, nem tão pouco de recipientes para deposição de 

lixo) e com uma rede de alojamento (que promova a estada associada à fruição deste 

produto turístico) e restauração (que inclua restaurantes promotores da gastronomia 

local e regional, preferencialmente temática), promovendo a cooperação e coordenação 

entre os diversos agentes públicos e privados. A articulação deste produto turístico com 

outros, nomeadamente com o city break e o turismo de negócios, e complementarmente 

com o sol e mar, turismo de natureza, turismo náutico, golfe, gastronomia e vinhos e 

saúde e bem-estar, revela-se uma estratégia essencial, quer para o turismo receptor, que 

para o turismo interno. A ligação da RHLT a Lisboa revela-se fundamental (e justifica-

se naturalmente por ter sido a salvaguarda desta cidade que motivou a construção das 

Linhas de Torres), face à dimensão da procura turística que a capital induz. Neste 

sentido, torna-se relevante a exposição de painéis alusivos às fortificações das Linhas de 

Torres e à própria Rota em locais-chave, como seja o Museu Militar de Lisboa.  

No âmbito do conceito de experiência turística, conclui-se que tendencialmente o 

denominado Turismo de Experiência despontará na maioria dos destinos turísticos, 

consequência da propensão de alguns turistas actuais (e muitos mais no futuro) para 

sentirem, viverem, emocionarem-se e serem personagens das suas próprias deslocações, 

conforme vaticinado pela OMT para a primeira década deste século, em consonância 

com os novos “hiperconsumidores”, que procuram a reprodução das experiências, das 

sensações e das novas emoções. Esta tendência, quando bem aproveitada pelos destinos 
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turísticos revela-se profícua e traduz-se em agregação de valor para os agentes turísticos 

locais, contribuindo deste modo para o desenvolvimento qualificado das actividades 

turísticas. Nas tecnologias operacionalizadas nesta investigação, sobretudo no que aos 

GTEM diz respeito, considera-se que esta tendência está acautelada, pela fruição 

autónoma do território da RHLT que proporcionam aos respectivos utilizadores, 

concedendo-lhes satisfações pessoais efectivas, pela possibilidade de sentirem, viverem, 

emocionarem-se e serem personagens das suas próprias viagens. Deste modo, conclui-se 

que a informação turística electrónica contribui para a vivência de experiências 

turísticas singulares.  

Resultou dos inquéritos efectuados que 91% dos respondentes tem intenção de 

vir a utilizar um GTEM, 95% aceitarão utilizá-lo para aceder a informação turística em 

deslocações em lazer ou turismo e 95% consideraram que os GTEM ou os WebGIS são 

ou podem vir a ser relevantes na disponibilização de informação turística. A grande 

maioria dos inquiridos (84,9%) referiu que procura nas suas viagens, enquanto visitante 

ou turista, experiências únicas e marcantes. Por outro lado, 88% dos inquiridos 

considerou que os GTEM e os WebGIS, no âmbito dos tourings culturais e 

paisagísticos, podem contribuir para a vivência de experiências turísticas singulares e/ou 

memoráveis. Conclui-se assim, e validando a terceira hipótese (H3), que os 

turistas/visitantes ao fruírem autonomamente em tourings culturais e paisagísticos 

procuram, através da informação turística electrónica e das respectivas práticas, 

vivenciar experiências singulares, enriquecedoras e memoráveis.     

Na esteira de Lipovetsky (2007) e Pine II e Gilmore (2000), conforme 

mencionado anteriormente, fomentar na vivência de experiências singulares e 

memoráveis interesses alternativos no âmbito da Economia das Transformações será o 

processo seguinte na progressão do valor económico, de modo a satisfazer inteiramente 

as necessidades e interesses dos turistas e visitantes. Tal como previsto, nesta 

investigação não foi possível obter respostas para as questões, então formuladas, 

relativas à adaptabilidade das TIC à Sociedade Emocional e à Economia da 

Transformação, nem prospectivar o futuro das empresas que apelarem unicamente à 

mente dos consumidores, mas que ignorem o ambiente de entretenimento com que 

devem presentear os seus convidados, convocando também os sentimentos. O ideal, 

segundo esta óptica, seria que a informação turística, de um modo geral e a electrónica 

em particular, disponibilizassem à procura turística da RHLT a vivência de 

experiências, que para além de singulares, permitissem aos turistas modificarem o seu 
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modo de ser e estar na vida, quer na defesa de soluções para os problemas económicos e 

socioculturais das comunidades de acolhimento, quer assumindo a conservação e/ou a 

preservação ambiental, como por exemplo, contribuindo para a recuperação de 

fortificações em completo estado de abandono e deterioração, quer ainda tomando 

posicionamentos activos em prol do desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas, 

entre outras.  

Pelo exposto, é possível validar a quarta hipótese da investigação (H4), 

concluindo-se assim que existe a necessidade de incluir na informação turística 

electrónica propostas inovadoras, associadas aos WebGIS e aos GTEM, a possibilidade 

dos turistas serem efectivamente autónomos e poderem tomar decisões, no sentido de 

tornar as experiências turísticas singulares e enriquecedoras.     

Como reflexão final, considera-se que esta investigação proporciona uma 

abordagem pertinente aos conceitos e temáticas em apreço e, principalmente, revela-se 

inovadora no que diz respeito à concepção e operacionalização de plataformas 

tecnológicas na Rota Histórica das Linhas de Torres. Com efeito, esta forma de 

divulgação da informação turística ainda é pouco usual, mas acredita-se que num futuro 

mais ou menos próximo tornar-se-á indispensável, articulando as necessidades e 

expectativas dos diferentes agentes e actores dos destinos turísticos.         

 

6.3. Limitações da investigação   

A operacionalização da plataforma webmapping dedicada à RHLT, articulada 

com um GTEM, sustentado na aplicação MobileTrails, compreendeu alguns obstáculos 

e dificuldades que se considera terem sido, na sua maioria, ultrapassados. Não obstante, 

apesar da utilização destas tecnologias ter implicado um trabalho exaustivo, acredita-se 

que será possível melhorá-las, num contexto empresarial e/ou de centro de investigação. 

Desde logo, com a incorporação no GTEM de um guia de espécies animais e vegetais 

passíveis de visualização no território atravessado pelos trilhos da RHLT e de estórias 

locais, disponibilizadas à medida que os visitantes se aproximam dos espaços onde estas 

ocorreram. A disponibilização da informação produzida nesta investigação aos 

visitantes/turistas desta Rota implicará a sua validação total, uma vez que nem todos os 

percursos pedestres foram testados localmente, recorrendo-se a imagens de satélite para 

legitimar a informação. O GTEM apresenta actualmente uma relevante limitação pelo 

facto de apenas estar disponível para dispositivos com o sistema operativo (SO) 
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Windows Mobile (até à versão 6.5). Como presentemente os aparelhos móveis 

comercializados com este SO contemplam a versão 7 e os demais dispositivos 

concorrentes, nomeadamente aqueles equipados com o SO Android, proliferam no 

mercado, a SIQuant prevê a adaptação do MobileTrails a esta nova realidade. Por outro 

lado, apesar do GTEM permitir a inclusão de comentários no portal de suporte, julga-se 

pertinente que passe a facultar a partilha de informações sobre as experiências 

vivenciadas pelos caminhantes, designadamente a inclusão de fotografias e vídeos, 

embora salvaguardando a existência de mecanismos de moderação. Relativamente à 

plataforma webmapping concebida e operacionalizada nesta investigação, são 

perceptíveis algumas limitações, resultantes de incapacidades técnicas e/ou 

investimentos em tempo incompatíveis com esta investigação, nomeadamente o cálculo 

automático de percursos, semelhante ao desenvolvido nos projectos Biella Outdoor e 

Rota do Românico. Tendo presente a pertinência dos turistas serem efectivamente 

autónomos e poderem tomar decisões, conforme mencionado anteriormente, a 

possibilidade dos utilizadores de WebGIS e de GTEM seleccionarem os locais a visitar e 

constituírem deste modo os próprios trajectos a percorrer deverá ser uma funcionalidade 

a incluir nas plataformas aludidas.     

O reduzido número de entrevistas a entidades responsáveis pela disponibilização 

das tecnologias operacionalizadas nesta investigação, motivada pela ainda insuficiente 

existência das mesmas e aos respectivos desenvolvedores das aplicações informáticas, 

poderá ter limitado os resultados obtidos. Nesta sequência, também a realização de um 

inquérito a um grupo piloto, com possibilidade de experimentar e analisar aquelas 

tecnologias, traria, certamente, enriquecimento à investigação realizada, mas é nosso 

entendimento que esta não tem que forçosamente terminar neste estado de 

desenvolvimento, podendo prosseguir posteriormente, de acordo com as orientações 

expressas na secção seguinte.  

 

6.4. Reflexão para investigação futura 

Apesar de não se esquecer a convicção de Brito-Henriques, expressa 

anteriormente e que perfilhamos, segundo a qual existem demasiadas expectativas de 

prosperidade alocadas ao turismo em diversos territórios, considera-se, no entanto, que a 

temática das Linhas de Torres, organizada coerentemente em tourings culturais e 

paisagísticos e alicerçada em recursos naturais, históricos e culturais de excelência e em 
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alguns casos únicos, pode e deve constituir-se numa oportunidade de desenvolvimento 

turístico para o território da RHLT, ainda relativamente pouco tocado pelas actividades 

turísticas, como se demonstrou na análise extensiva. Esta oportunidade de 

desenvolvimento deverá contemplar no seu planeamento e gestão procuras específicas 

de touring cultural e paisagístico, mas também as complementares de outros produtos 

turísticos, designadamente city breaks, sol e mar, golfe, entre outros, nas proximidades 

de Lisboa, quer autonomamente, em viaturas próprias ou alugadas, em pedestrianismo, 

BTT, a cavalo, entre outras modalidades, quer em circuitos organizados, atendendo a 

“(…) uma crescente diversificação das motivações turísticas e de segmentação da 

procura, e também de um interesse muito menos elitista e erudito pela cultura, ou mais 

«democrático» (…)” Brito-Henriques (2010: 231), articulando-se com a oferta 

gastronómica, de alojamento e de animação turística. Com efeito, assumindo como 

prioridade as vantagens competitivas, mencionadas antes, no sentido de incrementar 

benefícios económicos e sociais para as comunidades de acolhimento, a par de modelos 

de gestão que assegurem a conservação e/ou preservação dos recursos, no âmbito de um 

planeamento participativo envolvendo os diferentes stakeholders, importa, porém, 

intervir ao nível da recuperação patrimonial, especialmente nas fortificações das Linhas 

de Torres e da oferta de serviços e equipamentos básicos e complementares, que deve 

ser qualificada e territorialmente dispersa, designadamente a sinalética e interpretação 

turística e as acessibilidades rodoviárias e pedestres.     

Neste sentido, a operacionalização tecnológica contemplada nesta investigação 

considerou a fruição da RHLT em viatura, percorrendo os roteiros disponibilizados, ou 

a pé, calcorreando os diversos trilhos propostos. No entanto, outras fruições deste 

território a disponibilizar na plataforma webmapping e no GTEM são possíveis e 

desejáveis, mormente a cavalo e em bicicleta todo-o-terreno, indo ao encontro de uma 

procura diferenciada, contribuindo deste modo para o enriquecimento da estruturação da 

oferta.  

A inclusão nas plataformas WebGIS e GTEM da funcionalidade de selecção de 

locais de interesse a visitar na RHLT, de modo a produzir trajectos próprios, constituirá 

uma qualificação deste produto turístico que vai ao encontro dos interesses dos turistas, 

no sentido de se tornarem autónomos e poderem efectivamente tomar decisões. Um 

sistema de comunicação bi-direccional no GTEM, à semelhança do utilizado no E-

coguide do Parc National du Mercantour, mencionado na secção 4.2, que permita a 

interacção em tempo real (p. ex. partilha de observações) entre os diversos caminhantes 
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numa determinada área e entre estes e as entidades gestoras, também deverá ser 

contemplado. A incorporação de outra informação relevante no MobileTrails, relativa às 

características arqueológicas, geológicas, geomorfológicas, entre outras, do território 

correspondente aos trilhos e à envolvência das fortificações das Linhas de Torres, será 

certamente um factor qualificativo do GTEM. A possibilidade dos turistas/visitantes 

poderem partilhar na plataforma Web da RHLT, as suas experiências vivenciadas na 

realização dos tourings propostos, traduzidas em vídeos comentados ou imagens 

legendadas, não está contemplada, mas deverá ser contemplada no futuro. 

O aprimoramento das tecnologias operacionalizadas nesta investigação, no 

sentido de as disponibilizar aos internautas, no âmbito de uma equipa mais vasta, poderá 

ainda contemplar um sistema de realidade virtual, que incorpore muito dos antecedentes 

reais das Linhas de Torres que já não existem. Neste sentido, podem ser criados 

miradouros virtuais para a plataforma webmapping da RHLT, nos quais se acederia às 

panorâmicas interpretativas das respectivas fortificações mais relevantes. A inclusão nos 

Centros Interpretativos da RHLT de sistemas de realidade aumentada, do tipo do 

Gison3dmap abordado na secção 3.1, será uma mais-valia para os respectivos visitantes 

e para o desenvolvimento qualificado desta Rota.        

A disponibilização de áreas relevantes para a prática de actividades de Animação 

Turística, após o respectivo planeamento e operacionalização, considerando o potencial 

de atractividade do território da Linhas de Torres, baseado em condições naturais e 

culturais favoráveis a este segmento do mercado, e o incremento da procura destas 

actividades, também deverá ser integrada na plataforma webmapping da RHLT e no 

GTEM, neste caso, para além dos percursos, poderia igualmente ser incorporado um 

personal trainer do tipo do contemplado no projecto MOPET, abordado na secção 4.2, 

bem como a identificação de locais e épocas propícias para o desenvolvimento de outras 

actividades de desporto e turismo na natureza.  
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Anexos 
 

Anexo 1 – Modelo de planeamento e gestão competitiva e sustentável de destinos turísticos 

 
Fonte: Álvarez Valdês et al. (2007: 29) 
 

Anexo 2 – Melhor localização de um Parque Temático em função das condicionantes 

 
Fonte: produção própria (aulas de SIG/2010-2011 na ESHTE) 

Cartografia de base: IGP, IGeoE e Google Earth. 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 470 

Anexo 3 – Percurso Pedestre executado a partir da recolha de dados por aparelho GPS 
 

  

 

 

 

 

Fonte: produção própria (aulas de SIG/2010-2011 na ESHTE; dados recolhidos por GPS e 16.10.2010) 

Cartografia de base: IGP e IGeoE. Fotografias: Câmara Municipal de Sintra.  

 

Anexo 4 – Itinerário turístico gerado automaticamente a partir das opções seleccionadas  
 

 
Fonte: produção própria (aulas de SIG/2010-2011 na ESHTE) 

Cartografia de base: IGP e IGeoE. Rede Viária e Fotografias: Câmara Municipal de Lisboa. 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 471 

Anexo 5 – Itinerários turísticos disponibilizados por WebGIS  
 

 
Fonte: Reis e Osório (2008). 

 

Anexo 6 – Cartas síntese do PEVDTCA  
  

 

Fonte: Cestur (2007c). 
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Anexo 7 – Declaração de Manila sobre Turismo Mundial (1980) 
 

La Conferencia Mundial del Turismo que se celebró en Manila (Filipinas) del 27 de septiembre al 10 de 

octubre de 1980, convocada por la Organización Mundial del Turismo con la participación de 107 

delegaciones del Estado, y de 91 delegaciones de observadores, para esclarecer la naturaleza auténtica del 

turismo en todos sus aspectos y la función que el turismo está llamado a desempeñar en un mundo 

dinámico, objeto de cambios profundos, y para examinar también las responsabilidades de los Estados en 

el desarrollo y la expansión del turismo en las sociedades modernas, en su calidad de actividad que 

transciende del dominio puramente económico de las naciones y de los pueblos,  

TOMANDO NOTA con satisfacción de los discursos del Excelentísimo señor Ferdinand E. Marcos, 

Presidente de la República de Filipinas, y de la señora Imelda Romualdez Marcos, Gobernadora de Metro 

- Manila y Ministra de Asentamientos Humanos, así como de los mensajes de los jefes de Estado y de 

Gobierno a la Conferencia, de las declaraciones de las delegaciones y del informe del Secretario General 

de la Organización Mundial del Turismo,  

CONSIDERANDO que el turismo mundial puede desarrollarse en un clima de paz y seguridad que puede 

lograrse mediante el esfuerzo conjunto de todos los Estados para promover la reducción de la tensión 

internacional y fomentar la cooperación internacional con un espíritu de amistad, respeto de los derechos 

humanos y comprensión entre todos los Estados,  

CONVENCIDA de que el turismo mundial puede ser una fuerza vital para la paz mundial y puede 

constituir la base moral e intelectual de la comprensión e interdependencia internacionales,  

CONVENCIDA asimismo de que el turismo mundial puede contribuir a la implantación de un nuevo 

orden económico internacional que ayude a eliminar el desnivel económico cada vez mayor entre países 

desarrollados y países en desarrollo, y garantice la aceleración continua del desarrollo y del progreso 

económico y social, en particular en los países en desarrollo,  

CONSCIENTE de que el turismo mundial sólo puede florecer si está basado en la equidad, la igualdad 

soberana, la no-interferencia en asuntos internos y la cooperación entre todos los Estados, sean cuales 

fueren sus sistemas económicos y sociales, y si su último objeto consiste. en mejorar la calidad de vida y 

crear mejores condiciones de vida para todos los pueblos, de conformidad con las exigencias de la 

dignidad humana,   

CONVIENE en declarar, en este orden de ideas, lo siguiente:  

1. El turismo se entiende como una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias 

directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y 

para sus relaciones internacionales en todo el mundo.  Su auge está vinculado al desarrollo 

socioeconómico de las naciones y estriba en el acceso del hombre al descanso creativo y a las vacaciones 

y a su libertad de viaje, en el marco del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza profundamente humana 

subraya.  Su existencia misma y su desarrollo están íntegramente vinculados a un estado de paz duradera, 

al cual el turismo, por su parte, está llamado a contribuir.  

2. En el umbral del siglo XXI y ante los problemas que se plantean a la humanidad parece oportuno y 

necesario analizar el hecho turístico, teniendo en cuenta fundamentalmente la amplitud que ha llegado a 

tener desde la concesión a los trabajadores del derecho a las vacaciones anuales pagadas hizo que pasara 

del ámbito limitado de un placer de minorías al ámbito general de la vida social y económica,  

3. Las aspiraciones turísticas de los pueblos interesados, la iniciativa legislativa e institucional de los 

Estados, la acción permanente de los organismos de carácter asociativo que representan a las diversas 

capas de la población y la aportación de los sectores técnicos operacionales especializados han dado al 

turismo moderno un lugar importante en el conjunto de las actividades humanas. Los Estados han 

reconocido este hecho y la gran mayoría de ellos han confiado a la Organización Mundial del Turismo la 

misión de velar por el desarrollo armonioso y continuado del turismo, en cooperación, en los casos 

adecuados, con los Organismos especializados de las Naciones Unidas y con las demás organizaciones 

internacionales interesadas.  

4. El derecho al uso del tiempo libre y especialmente el derecho de acceso a las vacaciones y a la libertad 

de viaje y de turismo, consecuencia natural de derecho al trabajo, están reconocidos, por pertenecer al 

desarrollo de la misma personalidad humana, en la Declaración Universal de Derechos Humanos así 

como acogidos en la legislación de muchos Estados.  Implica para la sociedad el deber de crear para el 

conjunto de los ciudadanos las mejores condiciones  prácticas de acceso efectivo y sin discriminación a 

este tipo de actividad. Tal esfuerzo. Tal esfuerzo debe concebirse en armonía con las prioridades, las 

instituciones y las tradiciones de cada País.  

5. Son muchas las limitaciones al desarrollo del turismo. Las naciones y los grupos de naciones deberían 

definir y estudiar estas limitaciones con el fin de adoptar medidas para atenuar su influencia negativa,  
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6. La parte del turismo en la economía nacional y en el comercio internacional hacen de él un valioso 

indicador del desarrollo mundial, Su función constante en la actividad económica nacional, en los 

intercambios internacionales y en el equilibrio de la balanza de pagos lo sitúan entre las principales ramas 

de la actividad económica mundial.  

7. Dentro de cada país, el turismo que practican los nacionales contribuye a reequilibrar la economía 

nacional mediante la redistribución de los ingresos nacionales, a infundir una conciencia más clara de la 

comunidad de intereses y a desarrollar actividades favorables para la economía general del país. Así, el 

desarrollo del turismo procedente de otros países debe ir acompañado de un esfuerzo similar para 

desarrollar el turismo nacional,  

8. La rentabilidad económica del turismo, en la medida en que sea real y significativa, no puede constituir 

el único criterio para determinar el grado de estímulo que los Estados deben asignar a esta actividad.  El 

derecho a las vacaciones, la posibilidad de que cada uno conozca su propio medio, la reafirmación de su 

conciencia nacional, y de la solidaridad que le une a sus compatriotas así como el reconocimiento de su 

pertenencia a una cultura y a un pueblo son otras tantas razones imperiosas para facilitarle, por medio de 

su acceso a las vacaciones y a los viajes, su participación en el turismo nacional e internacional,  

9. La importancia que millones de nuestros contemporáneos conceden al turismo, tanto en su empleo del 

tiempo libre como en su concepción de la calidad de la vida, hace del turismo una exigencia que los 

gobiernos deben tener en cuenta y deben satisfacer,  

10.  El turismo social es un objetivo que la sociedad debe alcanzar para los ciudadanos menos favorecidos 

en el ejercicio de su derecho al descanso.  

11. Por sus efectos sobre la salud física y psíquica de quienes lo practican, el turismo es un factor de 

equilibrio social, de aumento de la capacidad de trabajo de las colectividades humanas y de bienestar 

individual y colectivo.  

12. Por la amplitud de los servicios que exige para su realización, el turismo es un factor creador de un 

número considerable de nuevas actividades, fuente de creación de empleos.  En tal sentido, constituye un 

positivo elemento de progreso social en todos los países donde se practica, cualquiera que sea, por otra 

parte, el grado de desarrollo de esos países.  

13. En el marco de las relaciones internacionales y en relación con la búsqueda de una paz basada en la 

justicia y el respeto de las aspiraciones individuales y nacionales, el turismo aparece como un factor 

positivo y permanente de conocimiento y de comprensión mutua, base de respeto y confianza entre todos 

los pueblos del mundo,  

14. El turismo moderno nace de la aplicación de esa política social que condujo a la obtención por los 

trabajadores de vacaciones anuales pagadas, lo cual equivale a la vez al  reconocimiento de un derecho 

fundamental del ser humano al descanso y al ocio. Ha llegado a ser un factor de equilibrio social, de 

conocimiento mutuo entre los hombres y los pueblos, y de perfeccionamiento individual. El turismo ha 

adquirido además de sus conocidas dimensiones cuantitativas, una dimensión cultural y moral que es 

necesario favorecer y proteger contra los desajustes negativos debidos a factores económicos. Por 

consiguiente, los poderes públicos y los operadores técnicos deberían participar en el desarrollo del 

turismo con la formulación de líneas directrices que tiendan a estimular las inversiones apropiadas.  

15. El turismo de la juventud requiere la atención más activa, en la medida en que esta categoría de la 

población dispone, por su naturaleza, de ingresos menos favorables al disfrute de viajes y vacaciones. 

Una política positiva en esta esfera debería consistir en la concesión de los máximos estímulos y 

facilidades posibles.  Se debería conceder la misma atención a las personas de la tercera edad y a los 

minusválidos,  

16. En el ámbito de los intentos emprendidos en todo el mundo con vistas al establecimiento de un nuevo 

orden económico internacional, el turismo, en condiciones apropiadas, puede desempeñar un positivo 

papel de equilibrio, de cooperación, de comprensión mutua y de solidaridad entre todos los países,  

17. Las naciones deberían fomentar mejores condiciones de empleo para los trabajadores de la actividad 

turística y confirmar y proteger su derecho a la constitución de sindicatos profesionales y a la negociación 

colectiva.  

18. Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por espacio, bienes y 

valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada sin correr el 

riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe 

constituir una amenaza para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las regiones 

turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, atracción esencial del 

turismo, ni para los lugares históricos y culturales. Todos los recursos turísticos pertenecen al patrimonio 

de la humanidad.  Las comunidades nacionales y la comunidad internacional entera deben desplegar los 

esfuerzos necesarios para su preservación, la conservación de los lugares históricos, culturales y 
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religiosos, en toda circunstancia y especialmente en tiempos de conflicto, constituye una de las 

responsabilidades fundamentales de los Estados. 

19. La cooperación internacional en materia de turismo es una actividad en la cual deben respetarse la 

personalidad de los pueblos y los intereses fundamentales de los Estados.  A este respecto, se confirma de 

manera evidente el papel central y decisivo de la Organización Mundial del Turismo como elemento de 

concepción y de armonización.  

20. La cooperación técnica y financiera, bilateral y multilateral, no puede interpretarse corno una 

actividad de ayuda, ya que en realidad constituye el acto por medio del cual se ponen en común los 

medios necesarios para la utilización de un bien en beneficio de todas las partes.  

21. En la práctica del turismo, sobre los elementos técnicos y materiales deben prevalecer los elementos 

espirituales.  Estos elementos son fundamentalmente los siguientes:  

a) la realización plena del ser humano, 

b) una contribución cada vez mayor a la educación, 

c) la igualdad de destino de los pueblos, 

d) la liberación del hombre respetando su identidad y su dignidad,  

e) la afirmación de la originalidad de las culturas y el respeto al patrimonio moral de los pueblos  

22. La preparación para el turismo debería formar parte de la preparación a la responsabilidad cívica de 

los ciudadanos.  En tal sentido, es deseable que los gobiernos apliquen por sí mismos los medios de 

educación y de información de que disponen y que faciliten la acción de los individuos y de las entidades 

que se dedican a esta tarea.  Sería conveniente que la preparación para la práctica del turismo, de las 

vacaciones y de los viajes formará parte del proceso de formación de la juventud. En tal sentido, la 

integración del turismo en los métodos de la juventud constituye un elemento fundamental de una 

educación que favorezca la consolidación permanente de la paz.  

23. Toda concepción prospectiva del desarrollo social, cultural y económico de la humanidad debería 

tener debidamente en cuenta la actividad turística y recreacional, tanto nacional como internacional, que 

hoy forma parte integrante de la vida de las sociedades nacionales e internacionales modernas.  Al 

concebir así los valores reconocidos del turismo, que constituyen sus elementos inseparables, las 

autoridades se verán cada vez más obligadas a prestar una atención constante al desarrollo de la actividad 

turística y recreacional nacional e internacional, que tiene su origen en la participación cada vez más 

amplia de la población en las vacaciones y en los viajes, así como en las otras muchas causas que motivan 

el desplazamiento de los individuos, con el fin de garantizar la expansión ordenada del turismo en 

armonía con las demás necesidades fundamentales de las sociedades.  

24. Se invita encarecidamente a los Estados y a los demás participantes en la Conferencia, así como a la 

Organización Mundial del Turismo, a que tengan en cuenta las orientaciones, reflexiones y 

recomendaciones que resultan de los trabajos de la Conferencia, con el objeto de que sobre la base de su 

experiencia, contribuyan en el marco de sus tareas diarias, a convertir en realidades los objetivos que se 

han fijado con vistas a ampliar el proceso de desarrollo del turismo mundial y para comunicarle un nuevo 

impulso,  

 25. La Conferencia ruega a la Organización Mundial del Turismo que tome todas las medidas necesarias, 

por medio de sus mecanismos internos y en los casos apropiados en cooperación con otras entidades 

internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, para permitir la aplicación global de los 

principios, conceptos y líneas directrices contenidos en el presente documento definitivo.  

 

Fonte: OMT (1980). 
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Anexo 8 – Documento de Acapulco sobre os Direitos de Férias (1982) 
 

O ENCONTRO MUNDIAL DE ACAPULCO 

 

Convocado pela Organização Mundial do Turismo para Acapulco, México, de 21 a 27 de Agosto de 1982 

e contando com a participação de setenta e nove delegações de Estados e cinquenta e sete delegações de 

observadores, com a visão de progressivamente implementar os objectivos estabelecidos pela Declaração 

de Manila sobre o Turismo Mundial como resultado da Conferencia Mundial do Turismo (Manila, 

Setembro-Outubro, 1980), 

Tomando conhecimento da resolução 106(IV) da quarta Assembleia Geral da Organização Mundial do 

Turismo(OMT) e da decisão 14(XVIII) do Conselho Executivo da OMT no Encontro Mundial do 

Turismo,  

Considerando com satisfação que a Assembleia Geral das Nações Unidas, pela resolução 36/41, deu um 

lugar ao turismo na Estratégia Internacional de Desenvolvimento da Terceira Década das Nações Unidas, 

Tendo notado com satisfação as intervenções do Dr. Rosa Luz Alegria em sua condição de Secretario de 

turismo do México e Presidente do Encontro e do Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo, 

Sr. Robert C. Lonati, por ocasião da abertura do Encontro Mundial de Turismo pelo Presidente dos 

Estados Unidos Mexicanos, Sr. José López Portillo., 

Considerando que este encontro é um significativo passo adiante na implementação de conceitos, 

princípios e critérios da Declaração de Manila e que o Encontro de Acapulco reflecte o espírito imbuído 

na citada declaração, sem dúvida provando que os Estados, profissionais de turismo e todos os outros 

envolvidos compreenderam a importância das mudanças a serem feitas nas abordagens administrativas e 

operacionais para o turismo, Convencidos que a presente situação mundial e o crescimento do número de 

conflitos armados que abundam no mundo constituem obstáculos para o desenvolvimento do turismo, e 

que a convocação de representantes de Estados e observadores internacionais preocupados com 

actividades recreacionais, e com viagens e férias, em particular, podem contribuir para a consideração e 

adopção de medidas que, pelo favorecimento ao desenvolvimento turístico, possibilitarão as pessoas obter 

em primeira mão conhecimento mútuo, assim tornando-os mais próximos um do outro, Considerando que 

agora mais do que nunca o compartilhamento de aspirações e intenções para melhorar a qualidade de vida 

de toda a humanidade em todos os continentes, independentemente de religião, crenças e sistemas 

políticos, económicos ou sociais, é vital hoje para contribuir para a salvaguarda da paz através da 

eliminação da intolerância, preconceito e concepções erróneas e criando um clima de compreensão,  

Reafirmando uma vez mais que “O turismo mundial pode ser uma força vital para a paz mundial e pode 

constituir a base moral e intelectual para a compreensão e interdependência entre as nações” e “pode 

contribuir para a implantação de uma nova ordem económica internacional que ajude a eliminar...o 

desnível económico entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento”(Declaração de Manila).  

Convencidos de que para esse fim é necessário prevenir qualquer risco de que se coloque em perigo as 

salvaguardas da paz, assegurando uma mais equitativa distribuição da riqueza e eliminação da 

manutenção de situações de colonialismo anacrónico que de maneira alguma reflectem honra nas nações 

que o praticam, mas, pelo contrário, diminuem sua autoridade moral e constituem uma ofensa ao espírito 

de autenticidade que deve prevalecer no turismo como um veículo para a paz, harmonia e respeito mútuo 

entre as pessoas e para o conhecimento do mundo e sua verdade,  

Renovando o apelo feito pela Conferência Mundial de Turismo de Manila para todos os Estados e 

Governos sobre o preparo das sociedades para a vida em paz, de acordo com a Declaração da Trigésima 

Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas sobre este assunto, 

Relembrando que o desenvolvimento do turismo em todas as suas formas, e particularmente como um 

meio de satisfazer o direito ao acesso a feriados e viagens resultantes das licenças remuneradas, pode 

ocorrer somente em clima de paz e entendimento internacional, que deve ser considerado por todos como 

normal e duradouro, 

1. Declara sua satisfação nos resultados obtidos por este Encontro Internacional no contexto das 

responsabilidades dos Estados tendo aprofundado, mais efectivamente do que antes, a implementação das 

políticas de turismo para assegurar o cumprimento do direito de férias e viagens e facilitar viagens para o 

turismo ou qualquer outro propósito relacionado ambos dentro e fora das fronteiras nacionais; 

2. Expressam sua satisfação de que muitos Estados, organizações internacionais e profissionais de turismo 

tomaram parte nestas importantes deliberações que constituem um dos primeiros passos na 

implementação da Declaração Internacional de Manila assim como um lembrete para todas as instituições 

governamentais, não-governamentais internacionais e nacionais, para que o mundo do turismo possa 

devotar para a Declaração final da Conferência Mundial do Turismo de Manila toda a atenção que 

merece;  
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3. Observa que certos países com um alto nível de desenvolvimento social e económico ou que gozam de 

posições geográficas privilegiadas devido a sua proximidade dos principais mercados ou sectores 

geradores, já alcançaram muitos dos objectivos apresentados pela Declaração de Manila, mas deplora o 

fato de que um grande número de países ainda não estão em condições de satisfazer tais condições; 

4. Observa ainda que o desenvolvimento do turismo esta fortemente relacionado com o contexto social, 

económico e cultural de cada país;  

5. É de opinião que , no interesse de uma participação equitativa em viagens e férias por parte de todos, a 

necessária solidariedade internacional terá que prevalecer para chegar no futuro em uma situação 

balanceada que é essencial para satisfazer o direito de acesso às férias de todas as camadas da população e 

às menos favorecidas em particular;  

6. Considera que, através do convite para realizar este Encontro em Acapulco, tornando disponíveis 

impressionantes instalações para os participantes e através da gentil atenção e sinais da tradicional 

hospitalidade de seu povo, México, o país anfitrião, contribuiu para o sucesso deste Encontro; 

7. Solicitam ao Presidente deste Encontro para transferir para os líderes do Estado Mexicano e para todas 

as autoridades mexicanas e grupos que contribuíram para o sucesso deste evento a profunda gratidão de 

todos os participantes;  

8. Enfatiza: 

 que esclarecendo o verdadeiro significado do turismo, implícito na nova abordagem, sem rejeitar 

abordagens anteriores que se baseiam em situações históricas óbvias, ideias novas estão surgindo 

para a utilização do tempo livre nas sociedades actuais; 

 que consequentemente qualquer estratégia para a progressiva implementação desta nova 

abordagem deve ser considerada com o futuro em mente, tomando-se como base para reflexão e 

inspiração e como ponto de partida critérios, conceitos e princípios estabelecidos; 

9. Concordam que as estratégias para a realização das prioridades propostas devem estar baseadas nos 

seguintes conceitos, não havendo ordem de precedência:  

a) O direito ao descanso, lazer e licença remunerada e a criação de apropriadas condições sociais e 

estrutura legislativa para facilitar acesso às férias para todas as camadas da população. 

i) O direito ao descanso, uma consequência natural do direito ao trabalho, deve ser afirmado 

como um direito fundamental em termos de felicidade humana. Ele implicitamente acarreta o 

direito de utilização do tempo de lazer e, em particular, o mais amplo possível acesso às 

férias. 

ii) Se é altamente desejável que todo Estado deve reconhecer o direito às férias de todos os 

cidadãos não como um luxo mas como uma absoluta necessidade, claramente a 

responsabilidade dos Estados não pode estar confinada ao mero reconhecimento deste direito, 

mas deve se estender para a criação de condições praticas e apropriadas para o efetivo acesso 

às férias de quem as possuem; 

iii) Prossegue dizendo que, sem necessariamente impor uma uniformidade internacional de 

políticas sociais, a magnitude das actividades e do movimento turístico está directamente 

ligada e governada pelo nível de desenvolvimento económico de cada país e a importância 

que cada um deles atribui à vida social. 

iv) O necessário acesso de crescentes camadas da população às férias e viagens é uma nova 

característica do turismo actual, que deve por fim resultar em um conjunto de medidas 

administrativas, legislativas e financeiras desenvolvidas para assegurar a melhor 

administração social, cultural, educacional, política e económica possível de viagens. 

v) Substanciais esforços devem ser realizados para escalonar as férias e devem ser estudadas 

novas abordagens para o investimento turístico direccionadas para simplificadas e mais 

funcionais formas de acomodação para atingir economias de todo tipo e portanto impostos 

estruturais mais favoráveis, com a visão de proteger a diversificação dos suprimentos e 

colocando-os ao alcance dos grupos com médio e baixo poder aquisitivo.  

b) Preparação para viagens, férias e turismo interno e externo. 

i) A actividade humana de viagem e férias determinada por todas as motivações de viagem 

pode ajudar o indivíduo, como seu protagonista, a alcançar seu completo potencial, contribuir 

para sua educação e ampliar sua percepção do destino que compartilha com todos os seres 

humanos. 

ii) O nível e qualidade do turismo não pode depender unicamente de uma adequada 

preparação através de relações públicas e educação da população tanto de hóspedes como de 
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anfitriões, mas também, e concorrentemente, dos esforços feitos para criar as melhores 

condições possíveis para treinar e preparar a gestão turística, independentemente dela 

pertencer ao sector público ou ao sector privado. 

iii) A educação básica constitui o mais efectivo instrumento porque é o mais difundido 

sistema de preparação de cidadãos. Algumas medidas devem então ser tomadas para prover 

os indivíduos desde a infância com um conhecimento do turismo e suas práticas. 

iv) O processo de educar e treinar a população em turismo desde a infância até a idade adulta 

deve beneficiar-se do envolvimento da mídia como um todo, como a mais eficaz ferramenta 

para criar uma consciência pública e preparação para o turismo, utilizando as mais avançadas 

técnicas de comunicação. 

v) A celebração do Dia Mundial do Turismo é um dos mais importantes factores para a 

criação de consciência dos muitos valores do turismo.  

vi) A preparação para viagem e férias devem ser empreendidas por meio de esforços 

articulados e combinados em todos os níveis regionais, nacionais e internacionais e atrair a 

cooperação e solidariedade internacional, com a estrutura também de actividades 

promocionais da Organização Mundial do Turismo. 

c) O papel do turismo doméstico no desenvolvimento do turismo actual.  

i) Tendo em vista o fato de que as viagens domésticas constituem a vasta maioria do total do 

fluxo de turistas mundiais e que os objectivos do desenvolvimento turístico doméstico 

reflectem o inevitável, os Estados deveriam aumentar os seus esforços para assegurar que este 

desenvolvimento seja constante e sempre harmonioso. 

ii) Muitos países não industrializados estão continuamente progredindo em seu 

desenvolvimento económico e social. Esta transformação acarreta muitas mudanças no 

comportamento das populações em termos de sua consciência cívica, o equilíbrio de sua vida 

familiar, suas realizações culturais e suas aspirações de felicidade. Consideravelmente 

aumenta, inter alia, a demanda por serviços em um sector de alguma forma negligenciado até 

agora.  

iii) O turismo doméstico possibilita ao indivíduo obter uma posse espiritual de seu próprio 

país, ao mesmo tempo em que o prepara para uma perspectiva universal. 

iv) Os Estados devem aperfeiçoar sua compreensão do papel do turismo doméstico e dar mais 

atenção para o seu retorno social, educacional e cultural.  

v) A explicação lógica para a existência do turismo doméstico é o avanço social, cultural, 

educacional e político da sociedade actual aos quais a Declaração de Manila atribuiu valores 

universais. 

vi) O turismo doméstico ajuda a realizar uma melhor distribuição de actividades, empregos e 

renda através do território nacional. Ele está fortemente inter-relacionado e interdependente 

de outros sectores da vida social e económica de cada país. Seu desenvolvimento deve formar 

uma parte integral do processo geral de planeamento do desenvolvimento. 

d) Liberdade de movimento  

Estratégias gerais para a realização das prioridades citadas anteriormente podem ser especificadas 

somente com uma estrutura geral de liberdade de movimento e de viagens. O Encontro portanto 

reconhece que:  

i) O assunto da liberdade de movimento e de viagens que foi tratado na Declaração de Manila 

é de grande importância para o desenvolvimento do turismo mundial nos dias actuais; 

ii) É incumbência da OMT realizar actividades com o objectivo de encorajar a liberdade de 

movimento e de viagens na estrutura de cooperação internacional no campo de turismo; 

iii) Qualquer esforço para encorajar a liberdade de movimento e de viagens necessariamente 

deve levar em conta as condições sociais e económicas existentes em cada país, sua 

soberania, legislação e tradições bem como os direitos e deveres de seus cidadãos; 

iv) Os Estados devem prosseguir com seus esforços para implementar as clausulas da 

Declaração de Manila com relação a liberdade de movimento e de viagens e, onde for 

apropriado, auxiliar a OMT a este respeito;  

O Encontro faz referencias também às recomendações separadas contidas no Anexo. 

Além disso, o Encontro Mundial de Turismo. 
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10. Convida Estados e todos os grupos públicos e privados envolvidos, bem como a Organização Mundial 

do Turismo, a levar em conta as linhas gerais e considerações que emergiram deste trabalho, para atingir 

os objectivos propostos para uma revigorada, mais equilibrada, expansão do turismo, na estrutura de suas 

políticas de desenvolvimento e no espírito da Declaração de Manila; 

As forças a serem mobilizadas  

11. É de opinião que para aplicar ao longo do tempo conceitos e critérios actuais do turismo, os Estados 

devem encorajar a prática, razoável e efectiva implementação da Declaração de Manila; 

12. Consideram que os governos devem portanto, no contexto de suas estruturas sociais, políticas, 

económicas e administrativas, encorajar actividades nos vários níveis da vida nacional que podem ser 

organizadas em escala nacional, regional ou local;  

Ao nível prático, eles devem agir: 

a) Com os departamentos ministeriais, instituições governamentais e serviços públicos de todo tipo 

que tem um papel directo ou indirecto na implementação da Declaração de Manila; 

b) Com outros grupos, como:  

 corpos legislativos nacionais; 

 organizações sindicais; 

 associações de empregados; 

 círculos políticos; 

 empresas turísticas; 

 o sector organizado do turismo; 

 organizações de jovens; 

 círculos educacionais; 

 a mídia; 

 instituições religiosas. 

 

Possíveis planos de acção 

13. Recomenda, sob a luz do que foi dito: 

a) Que as varias forças a serem mobilizadas devem sinalizar para uma acção individual e combinada 

que assegure que a nova abordagem ao turismo seja seguida, dependendo da natureza dos setores de 

actividade que eles representam e, fazendo com que ajude a alcançar um melhor planeamento dos 

conceitos e critérios da Declaração de Manila; 

b) No nível nacional, que os governos, ao encorajar a nova abordagem do turismo, devem consultar 

fortemente as organizações sindicais, associações de empregados e outras organizações relevantes 

tais como as listadas nos parágrafos a) e b) acima, para que tal consulta possa ajudar a atingir um 

amplo reconhecimento na comunidade sobre a totalidade dos objectivos e aspirações da Declaração 

de Manila e ajudem os governos na sua tarefa de assegurar que as necessidades turísticas de todos os 

sectores da comunidade sejam considerados quando os planos para acções específicas forem feitos; 

c) No nível internacional, que, como foi acordado pela Assembleia Geral da Organização Mundial do 

Turismo e confirmado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a OMT deve adoptar as acções 

necessárias, consultando, onde apropriado outros grupos internacionais, para encorajar a 

implementação dos princípios e directrizes da nova abordagem do turismo. 

Directrizes gerais 

14. Expressam a esperança de que as sugestões abaixo sejam aceitas com espírito construtivo pelos 

leitores deste documento, para que elas possam ser progressivamente implementadas nos quatro campos 

supracitados;  

15. Recomendam que os Estados agreguem às conclusões do Encontro Mundial de Turismo de Acapulco 

os documentos que foram assunto de suas deliberações;  

16. Também recomendam que, para atingir estes objectivos, os governos criem políticas com as quais 

instituições nacionais, centralizadas ou descentralizadas e autoridades regionais, sub-regionais e locais, o 

sector privado e comunidades devam se associar de acordo com suas competências e vocação específicas 

e 

dependentes de seu poder e capacidade turística; 
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17. Além disso recomenda que instituições legislativas, estatutárias e financeiras, sindicatos, associações 

de empregados, grupos políticos, instituições religiosas, grupos profissionais e associações de turismo e 

qualquer outro grupo ou serviço público nacionais relacionados devem ser associados nesta tentativa geral 

com a visão de harmonizar as seguintes acções: 

a) reconhecimento geral do direito de descanso e actividades recreativas para todas as camadas da 

população e, em particular, licença remunerada para os assalariados; 

b) melhoramento gradual da utilização do tempo livre; 

c) medidas para suprimir licenças de acordo com as demandas do processo de produção; 

d) facilitação, onde praticável, das formalidades de viagem no que dizem respeito à entrada e saída 

do território, alfândega, e regulamentações de moeda e saúde; 

e) o aperfeiçoamento das condições de transporte ( ar, estradas, linhas férreas, mar), por exemplo 

pela introdução de passagens favoráveis ou qualquer outra forma de incentivo para as pessoas de 

média e baixa renda que tiram férias, pessoas jovens, as mais idosas e as incapacitadas; 

f) o desenvolvimento e aumento de plantas de hotéis mais simples e funcionais para camadas de 

baixa renda da população, alinhados com os conceitos de construção, materiais, decorações e 

serviços que reflictam as tradições locais; 

g) protecção e preservação do meio ambiente, estruturas ecológicas e a herança histórica, natural e 

cultural do país; 

h) qualitativamente melhor utilização dos recursos turísticos existentes e potenciais, incluindo em 

particular a herança natural, cultural, artística, histórica e espiritual, afirmando o princípio da 

autenticidade para prevenir distorções e falsas representações; 

i) a incorporação do turismo nos programas de ensino para todas as categorias de jovens com 

particular ênfase nos novos princípios e conceitos do turismo; 

j) ajuda material e moral para indivíduos e grupos com a visão de avançar na implementação do 

conceito de licença remunerada; 

k) o estabelecimento de plantas adaptadas para os recursos dos novos beneficiários do direito de 

licença remunerada; 

l) a adopção de medidas financeiras e técnicas voltadas para aumentar o poder de compra dos 

cidadãos; 

m) a melhor distribuição possível do fluxo de turistas através de todo o território nacional; 

n) importância atribuída ao turismo pela opinião pública e círculos governamentais na mesma medida 

que são atribuídas a outros sectores da vida nacional; 

o) a adopção de medidas para assegurar que os cidadãos estejam equipados, desde os seus dias de 

escola, para um duplo papel que desempenharão, como ambos hóspedes e anfitriões;  

p) a introdução em todos os níveis apropriados do sistema educacional e no correspondente material 

de ensino do novo esclarecimento dado pela pesquisa sobre o melhor uso do tempo livre, incluindo a 

resultante oportunidade de viagem; 

q) a produção de material de informação amplo e confiável para ser colocado a disposição da mídia, 

o comércio de viagens e os usuários;  

r) acção contínua para a educação da opinião pública, com o objectivo de garantir um mutuo respeito 

entre turistas e a população local;  

 

Anexo 

Dos vários princípios contidos na Declaração de Manila e sobre os quais deve ser dada prioridade de 

acção, liberdade das viagens turísticas e do movimento de pessoas que tais viagens envolvem é 

naturalmente de suprema importância.  

Tal liberdade pode é claro ser completamente exercida somente se as seguintes essenciais condições 

forem atingidas: paz mundial e uma ordem económica mundial mais satisfatória. 

O Encontro de Acapulco portanto apela a todos os Estados do mundo para renunciar ambos agora e no 

futuro, a toda utilização de intervenção armada, para se empenhar no estabelecimento de uma paz 

duradoura e para contribuir para uma melhor distribuição das riquezas do mundo. 

Ao mesmo tempo, entretanto, liberdade de movimento e viagens também envolvem mais assuntos 

técnicos bem como problemas simples para os quais as soluções podem ser encontradas rapidamente. 
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Sem preconceito à soberania dos Estados e seus sistemas económicos e sociais, o Encontro de Acapulco 

portanto acredita que os seguintes aspectos da liberdade do movimento turístico podem ser promovidos, 

por prioridade: 

 liberdade de circular dentro do território nacional; 

 acesso ao território nacional para os estrangeiros reconhecidos como turistas; 

 liberdade para entrar e deixar o território nacional para os turistas nacionais; 

 livre escolha da destinação turística, preparativos e organização da viagem; 

 liberdade de informação e promoção turística. 

O Encontro também convida os Estados: 

 a suprir os turistas estrangeiros com a melhor acolhida e tratamento sem qualquer discriminação; 

 a facilitar e proteger a circulação de veículos de motor, aviões e navios que fazem uso de rotas 

autorizadas; 

 dentro dos limites impostos pela economia permitir aos turistas ingressarem com quantidades 

suficientes de moeda conversível para atender suas necessidades; 

 a autorizar turistas estrangeiros a trocar suas moedas nacionais restantes quando de sua partida, 

dentro dos limites estabelecidos pelas regulamentações devidamente aplicáveis.  

Finalmente o Encontro de Acapulco convida os Estados a adoptarem medidas para garantir o respeito aos 

princípios e recomendações enunciados acima dentro de seus territórios. 

 

 

Fonte: OMT (1982).     
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Anexo 9 – Carta do Turismo e Código do Turista (1985) 
 

Carta del turismo y código del turista 

La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, reunida en Sofía (República Popular de 

Bulgaria), en su sexta reunión ordinaria, del 17 al 26 de septiembre de 1985: 

1. CONSCIENTE de la importancia del turismo en la vida de los pueblos por sus efectos directos y 

positivos en los sectores sociales, económicos, culturales y educativos de las sociedades nacionales y de 

la contribución que puede aportar el turismo. de conformidad con el espíritu de la Carta de las Naciones 

Unidas y de la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, para lograr un mejor conocimiento 

recíproco y el acercamiento de los pueblos y, por consiguiente, para el reforzamiento de la cooperación 

internacional, 

2. RECORDANDO el papel decisivo y central que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

reconocido a la Organización Mundial del Turismo en el fomento del turismo con miras, a tenor del 

articulo 3, apartado 1, de sus Estatutos a "contribuir al desarrollo económico, la comprensión 

internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión", 

3. RECORDANDO la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y especialmente su artículo 24, según el cual “toda 

persona, tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 

del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas", as (como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 

1966, que invita a los Estados a garantizar a toda persona el descanso, el disfrute del tiempo libre, la 

limitaci6n razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos", 

4. CONSIDERANDO la resolución., y las recomendaciones adoptadas por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacionales (Roma, septiembre de 1963) y en 

particular las que tienden a fomentar el desarrollo del turismo en los distintos países del mundo y a 

simplificar las formalidades exigidas por los gobiernos cuando se realizan viajes internacionales, 

5. INSPIRANDOSE en los principios enunciados en la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, 

adoptada por la Conferencia Mundial del Turismo el 10 de octubre de 1980, en la cual se subraya la 

auténtica dimensión humana del turismo, se reconoce la nueva función del turismo, instrumento adecuado 

para mejorar la calidad de la vida en todos los pueblos y fuerza viva al servicio de la paz y de la 

comprensión internacional, y se definen las responsabilidades de los Estados en el desarrollo del turismo, 

especialmente en el fomento de la conciencia turística entre los pueblos del mundo y en la protección y 

revalorización, con miras a contribuir a la instauración de un nuevo orden económico Internacional de los 

recursos turísticos que pertenecen al patrimonio de la humanidad, 

6. AFIRMANDO SOLEMNEMENTE, como consecuencia natural del derecho al trabajo, el derecho 

fundamental de todo ser humano, consagrado ya por la Declaración Universal de Derechos Humanos, al 

descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas, a utilizar éstas con fines de 

vacaciones, a viajar libremente para su educación y su recreo y a disfrutar de las ventajas relacionadas 

con el turismo, tanto en su país de residencia como en el extranjero, 

7. INVITA a los Estados a inspirarse en los principios seguidamente enunciados, que constituyen la Caria 

del Turismo y el Código del Turista, y a aplicarlos de conformidad con sus propias modalidades, tal como 

se prevea en su legislación y reglamentaciones respectivas.  

 

CARTA DEL TURISMO 

Artículo I 

1. Se reconoce universalmente a toda persona el derecho al descanso y al tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo, a vacaciones periódicas pagadas y a la libertad de viajar, sin 

limitación, dentro de los 11mites legales.  

2. EI ejercicio de este derecho constituye un factor de equilibrio social y de intensificación de la 

conciencia nacional y universal.  

Articulo II 
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Como consecuencia de ese derecho, los Estados deberían formular y aplicar políticas que tiendan al 

desarrollo armonioso de las actividades nacionales e internacionales de turismo y de tiempo libre, para 

beneficio de todos los que participan en ellas.  

Artículo III 

A estos efectos los Estados deberían: 

a) favorecer el crecimiento ordenado y armonioso de la actividad turística, tanto nacional como 

internacional, 

b) integrar su política turística en su política global de desarrollo a sus diversos niveles -local, regional, 

nacional e internacional- y ampliar la cooperación turística en un marco bilateral, como en uno 

multilateral, así corno en el marco de la Organización Mundial del Turismo, 

c) prestar la debida atención a los principios enunciados en la Declaración de Manila sobre el Turismo 

Mundial y en el Documento de Acapulco "cuando formulen o apliquen, según proceda, sus políticas, 

planes y programas de turismo, con arreglo a sus prioridades nacionales y en el marco del programa de 

trabajo de la Organización Mundial del Turismo",'  

d) estimular la adopción de medidas que permitan la participación de todos en el turismo nacional e 

internacional, especialmente mediante la ordenación del tiempo de trabajo y del tiempo libre, la creación 

o la ampliación del sistema de vacaciones anuales pagadas y el escalonamiento de las fechas de 

vacaciones, y concediendo una atención especial al turismo de los jóvenes, de las personas de edad y de 

los minusválidos, y 

e)proteger, en Interés de las generaciones presentes y futuras, el medio ambiente turístico que, por ser al 

mismo tiempo un medio humano, natural, social y cultural, constituye el patrimonio de la humanidad 

entera. 

Resolución 38/146. 381 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de 

diciembre de 1983. 

Artículo IV 

Los Estados deberían: 

a) favorecer el acceso de los turistas nacionales e internacionales al patrimonio de las comunidades 

visitadas, en aplicación de las disposiciones de los instrumentos de facilitación existentes concluidos en el 

marco de las Naciones Unidas, de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la Organización 

Marítima internacional, del Consejo de Cooperación Aduanera y de cualquier otra instancia, 

especialmente de la Organización Mundial del Turismo, que tienden a liberalizar cada vez más los 

desplazamientos de personas, 

b) fomentar la conciencia turística y facilitar los contactos de los visitantes con las comunidades visitadas, 

con un objetivo de comprensión y enriquecimiento mutuos, c) garantizar la seguridad de los visitantes y 

de sus bienes por una acción de prevención y de protección, 

d) ofrecer a los visitantes en toda la medida posible las mejores condiciones de higiene y de acceso a los 

servicios de salud, así como de prevención de enfermedades contagiosas y de accidente, 

e) impedir toda posibilidad de utilización del turismo para la explotación de la prostitución de otros, y 

f) reforzar, para la protección de los turistas y de la población de las comunidades visitadas, las medidas 

destinadas a prevenir e impedir la utilización ilegal de estupefacientes.  

Artículo V 

Por último, los Estados deberían: 

a) permitir la libertad de desplazamiento de los turistas nacionales e internacionales en el interior del país, 

sin perjuicio de medidas limitativas adoptadas en beneficio del interés nacional en ciertas zonas del 

territorio, 

b) no permitir la aplicación de ninguna medida de discriminación respecto de los turistas, c) permitir a los 

turistas un acceso rápido a los servicios administrativos y judiciales y a las representaciones consulares y 

hacer que puedan disponer de comunicaciones públicas interiores y exteriores, y 

d) contribuir a la información de los turistas para ayudarles a comprender las costumbres de las 

poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los lugares de tránsito y de estancia. 
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1 .Las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los lugares de tránsito o de estancia 

tienen derecho al libre acceso a sus propios recursos turísticos, sin dejar de velar, con su actitud y 

comportamiento, por el respeto de su medio ambiente natural y cultural. 

2. Esas poblaciones tienen también derecho a la comprensión y al respeto por parte de los turistas de sus 

costumbres, de sus religiones y de otras formas de su cultura, que constituyen parte integrante del 

patrimonio de la humanidad. 

3. Para facilitar esta comprensión y este respeto por parte de los turistas, convendría estimular la difusión 

de informaciones adecuadas sobre: 

a) las costumbres de las comunidades visitadas, sus prácticas tradicionales y religiosas, los usos 

prohibidos por la costumbre local, los parajes y lugares sagrados que deben respetarse, b) sus riquezas 

artísticas, arqueológicas y culturales que deben preservarse, y c) la fauna, la flora y los demás recursos 

naturales que deben protegerse.  

Articulo VII 

Se invita a las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los lugares de tránsito y de 

estancia a ofrecer a los turistas las mejores condiciones de hospitalidad, cortesía y respeto necesarias para 

el establecimiento de relaciones humanas y sociales armoniosas.  

Artículo VIII 

1. Los profesionales y gestores de los servicios de turismo y de viajes pueden aportar una contribución 

positiva al desarrollo del turismo y a la aplicación de las disposiciones de la presente Carta. 

2. Esos profesionales y gestores deberían actuar de conformidad con los principios de la presente Carta y 

respetar las obligaciones de cualquier clase que hayan contraído en el marco de sus actividades 

profesionales, para contribuir a- asegurar al turismo su carácter humanista, al respetar la calidad de los 

productos ofrecidos. 

3. Dichos profesionales y gestores deberían abstenerse de todo lo que pueda fomentar la utilización del 

turismo con el fin de explotar, de cualquier forma, a otras personas. 

Artículo IX 

Los profesionales y gestores de los servicios de turismo y de viajes, por medio de una legislación 

apropiada, a los niveles nacional e internacional, deberían ser estimulados y deberían disponer de 

facilidades que les permitan:  

a) ejercer sus actividades en condiciones favorables, sin obstáculos especiales y sin discriminación, 

b) beneficiarse de una formación general y técnica, tanto en su propio país como en el extranjero, a fin de 

que se disponga de recursos humanos calificados, y c) cooperar entre ellos, así como con los poderes 

públicos, en el seno de organizaciones nacionales e internacionales, a fin de mejorar la coordinación de 

sus actividades y la calidad de sus prestaciones. 

 

CODIGO DEL TURISTA 

Artículo X 

Los turistas deberían favorecer, con su comportamiento, la comprensión y la amistad entre los hombres, 

en las esferas nacional 9 internacional, y contribuir así al mantenimiento de la paz. 

Artículo XII 

1. En los lugares de tránsito y de estancia, los turistas deben respetar el orden establecido en las esferas 

política, social, moral y religiosa y acatar las leyes y reglamentos en vigor. 

2. En esos mismos lugares, los turistas también deben: 

a) mostrar la mayor comprensión con respecto a las costumbres, creencias y comportamientos de las 

comunidades visitadas, y el mayor respeto por el patrimonio natural y cultural de esas comunidades, 

b) evitar que se pongan de relieve las diferencias económicas, sociales y culturales que existen entre ellos 

y la población local, 

c) abrirse a la cultura de las comunidades visitadas, que forma parte integrante del patrimonio de la 

humanidad,  

d) abstenerse de toda explotación de la prostitución de otros, y 
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e) abstenerse de comerciar, transportar o utilizar estupefacientes y/u otras drogas prohibidas  

Articulo XII 

Los turistas, en el curso de sus desplazamientos, tanto de un país a otro como en el interior del país 

visitado, deberían poder beneficiarse de medidas apropiadas dictadas por los poderes públicos, a fin de 

disponer: 

a) de una reducción de los controles de carácter administrativo y económico, y 

b) de las mejores condiciones posibles de transporte y de estancia que ofrezcan los gestores de los 

diferentes servicios turísticos. 

Articulo XIII 

1. Deberla permitirse a los turistas, tanto en su país como fuera de él, el libre acceso a los lugares y 

localidades de interés turístico y, a reserva de los reglamentos y limitaciones en vigor, circular libremente 

por los lugares de tránsito y de estancia.  

2. Con ocasión de su acceso a los lugares y localidades de interés turístico y durante su tránsito y estancia, 

debería asegurarse también a los turistas: 

a) una información objetiva, exacta y completa sobre las condiciones y facilidades que les ofrecen durante 

su viaje y estancia los servicios oficiales de turismo y los gestores de los servicios turísticos, 

b) la seguridad de su persona y sus bienes, así como la protección de sus derechos en calidad de 

consumidores, 

c) una higiene pública satisfactoria, especialmente en materia de alojamiento y. de servicios de 

restaurante y transporte, una información para la prevenci6n eficaz de enfermedades contagiosas y de 

accidentes, así como el libre acceso a los servicios de salud, d)el acceso a comunicaciones públicas 

rápidas y eficaces , tanto interiores como exteriores, e)los procedimientos y garantías administrativas y 

judiciales necesarios para la protección de sus derechos, y 

f) la posibilidad de practicar su propia religión, utilizando las facilidades disponibles a estos efectos. 

Articulo XIV 

Toda persona tiene derecho a exponer a los legisladores y a los poderes públicos sus necesidades, con 

miras a poder ejercer su derecho al descanso y al recreo, a fin de poder gozar de los beneficios del turismo 

en las condiciones más favorables y, cuando sea apropiado y en la medida en que sea posible según la ley, 

a asociarse con otros a estos efectos.  

 

 
Fonte: OMT (1985). 
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Anexo 10 – Declaração de Haia sobre o Turismo (1989) 
 

DECLARACION DE LA HAYA SOBRE TURISMO 

 

La Conferencia Interparlamentaria sobre Turismo, 

Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP)* y la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) **, del 10 al 14 de abril de 1989 en La Haya (Países Bajos), por invitación del Grupo 

Interparlamentario de los Países Bajos, 

Considerando que conviene a todos los países facilitar los viajes las visitas y las estancias turísticas de 

individuos y de grupos ya que, al contribuir al desarrollo económico social y cultural, favorecen el 

establecimiento de un clima de confianza y comprensión mutua entre los Estados de la comunidad 

internacional, la intensificación de la cooperación entre países y, por tanto, la instauración de una paz 

duradera en el mundo,  

Considerando que en ese empeño han de tenerse también en cuenta los problemas especiales que afectan 

a los países en desarrollo en el ámbito del turismo, 

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular su articulo 24 por el que se establece que "toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 

del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas", el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por el que los Estados se comprometen a facilitar a todos los individuos "el descanso, el 

disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 

pagadas, así como la remuneración de los días festivos", y el artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, adoptado asimismo el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, por el que se dispone que "toda persona tendrá derecho a salir libremente de 

cualquier país, incluso del propio". 

Considerando la resolución y las recomendaciones adoptadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Turismo y los Viajes Internacionales (Roma. septiembre de 1963) y, en particular, las 

encaminadas a fomentar el desarrollo del turismo en todos los países y a simplificar las formalidades 

exigidas por los gobiernos en los viajen internacionales, 

Inspirándose en los principios enunciados en la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, el 

Documento de Acapulco, la Carta del Turismo y el Código del Turista, en los que se pone de manifiesto 

la dimensión humana del turismo, se reconoce la nueva función que corresponde al turismo por ser un 

instrumento capaz de mejorar la calidad de vida de todos los pueblos y un factor esencial de paz y 

comprensión internacional, y se definen las responsabilidades de los Estados en el desarrollo turístico, 

especialmente las consistentes en imbuir de su importancia a toda la población mundial y en proteger y 

aprovechar los recursos turísticos que forman parte del patrimonio de la humanidad con objeto de 

contribuir a la instauración de un nuevo orden económico internacional más justo y más equitativo,  

Recordando la "función central y decisiva" en el desarrollo del turismo reconocida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a la Organización Mundial del Turismo (OMT), con el fin de "contribuir 

al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal y la 

observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, 

sexo, lengua o religión"*, 

Consciente de la valiosa contribución que pueden aportar al desarrollo armonioso del turismo las 

actividades de varias organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales como, entre otras, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La Organización Marítima Internacional (OMI), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional de 

Policía Criminal (OIPC-INTERPOL) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), y encareciendo la importancia de una estrecha cooperación entre esas organizaciones y la OMT,  

* Organización mundial de parlamentos, en la que están representados en la actualidad 112 parlamentos 

nacionales y el Parlamento Europeo. La UIP se creó en 1889. 

** Organización intergubernamental de carácter universal creada en 1975 para promover y desarrollar el 

turismo nacional e internacional. 

Afirmando solemnemente que una consecuencia natural del derecho al trabajo es el derecho fundamental 

-ya consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos de las Naciones Unidas 

relacionados con los duechos humanos y en otros instrumentos jurídicos, universales y regionales- & todo 
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ser humano al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas con sueldo y el derecho a 

utilizar esas vacaciones para el ocio, a viajar libremente con fines de educación y recreo y a beneficiarse 

de las ventajas asociadas con el turismo tanto en su país de residencia como en el extranjero. 

Recordando que fue en La Haya donde en 1925 se reunió el primer Congreso Internacional de 

Asociaciones Oficiales de Tráfico Turístico, del que nació la Unión Internacional de Organismos 

Oficiales de Turismo que, en 1975, había de convertirse en la Organización Mundial del Turismo,  

* Artículo 3, párrafo 1, de los Estatutos de la OMT. 

 

Proclama la presente Declaración de La Haya sobre Turismo, entendido como un instrumento de 

cooperación internacional y de acercamiento entre los pueblos y como factor de desarrollo individual y 

colectivo, e 

Insta como los parlamentos, a los gobiernos, a las demás autoridades públicas, a las organizaciones, 

asociaciones e instituciones públicas y privadas con actividades turísticas, y también a los profesionales 

del turismo y a los turistas mismos a que tengan muy presentes los principios enunciados a continuación y 

se inspiren constantemente en ellos: 

Principio I 

1. El turismo se ha convertido en un fenómeno cotidiano para cientos de millones de individuos:  

a) comprende todos los desplazamientos libres de las personas fuera de sus domicilios y lugares de 

trabajo, así como el conjunto de los servicios creados para atender las necesidades relacionadas 

con esos desplazamientos;  

b) constituye una actividad esencial en la vida de los hombres y de las sociedades modernas al 

convertirse en una forma importante de emplear el tiempo libre y también en el principal 

vehículo de las relaciones humanas y de los contactos políticos, económicos y culturales 

exigidos por la internacionalización de todos los sectores de la vida las naciones;  

c) debería interesar a toda la población, ya que es a la vez factor determinante de la calidad de vida 

en las sociedades contemporáneas. Por ese motivo, los parlamentos y los gobiernos deberían 

conceder al turismo una atención cada vez más sostenida, con objeto de cerciorarse de que se 

desarrolla en armonía con las demás actividades y necesidades fundamentales de las sociedades.  

2. Todos los gobiernos deberían actuar a favor de la paz y de la seguridad nacionales, regionales e 

internacionales que son imprescindibles para el desarrollo del turismo nacional e internacional. 

Principio II 

1. El turismo puede convertirse en un eficaz instrumento de crecimiento socioeconómico para todos los 

países si se toman las medidas necesarias para no dejar de atender las prioridades nacionales más urgentes 

y conseguir que la economía del país alcance un grado aceptable de autosuficiencia que le permita no 

gastar más de lo que puede esperar recibir del turismo. 

2. Por consiguiente, convendría tomar medidas -si es necesario, con ayuda de la cooperación técnica 

bilateral y multilateral- encaminadas en particular a los objetivos siguientes: 

a) construir una infraestructura sólida y obtener el equipamiento de base necesario; 

b) establecer instituciones de formación que satisfagan las necesidades de personal del sector 

turístico; 

c) incluir el turismo en un plan integrado de desarrollo en los países que tengan otros sectores 

prioritarios como, por ejemplo, la agricultura, el desarrollo industrial, la salud, 1a acción social o 

la educación; 

d) aunar el desarrollo de1 turismo nacional con la promoción del turismo internacional, ya que un 

turismo nacional bien asentado es una baza valiosa para el desarrollo del turismo internacional;  

e) conseguir que la elaboración de planes rectores regionales, incluso los relativos al turismo 

nacional, dé lugar a un crecimiento equilibrado e integrado que beneficie a la comunidad local; 

f) tener siempre muy en cuenta la capacidad general de absorción turística que tiene el medio 

natural, físico y cultural de los lugares de destino. 
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Principio III 

1. La integridad del medio natural, cultural y humano es condición fundamental del desarrollo del 

turismo. Además, una gestión racional del turismo puede contribuir considerablemente a la protección y a 

la mejora del entorno físico y del patrimonio cultural, así como al aumento de la calidad de vida. 

 

2.  Habida cuenta de la existencia de esa relación intrínseca entre turismo y medio ambiente convendría 

tomar medidas eficaces con los fines siguientes:  

a) informar y educar a los turistas nacionales e internacionales para que protejan, conserven y 

respeten el medio natural, cultural y humano de los lugares que visitan; 

b) promover una planificación integrada del desarrollo turístico que se fundamente en la noción de 

"desarrollo duradero" enunciada en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland) y en el informe sobre "Perspectiva ambiental 

hasta el año 2000 y más adelante" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), documentos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

c) determinar la capacidad de ocupación de los lugares visitados por los turistas y atenerse a ella, 

aunque a ese efecto haya que limitar el acceso a dichos lugares durante ciertos períodos o 

estaciones del año; 

d) proseguir el inventario de los lugares de interés turístico, creados por el hombre o por la 

naturaleza, que tienen especial importancia recreativa, deportiva, histórica, arqueológica, 

artística, cultural, religiosa, científica, social o técnica, y procurar que en los planes de desarrollo 

turístico se tengan en la debida cuenta la protección del medio ambiente y la necesidad de imbuir 

a los turistas, al sector turístico y a la población en general de la importancia de proteger el 

medio cultural y natural; 

e) fomentar el desarrollo de formas alternativas de turismo, que favorecen los contactos y la 

comprensión entre turistas y población local, preservan la identidad cultural y ofrecen a los 

turistas productos e instalaciones típicos y originales; 

f) garantizar la cooperación nacional e internacional necesaria con ese objeto entre el sector 

público y el sector privado. 

Principio IV 

1. Dada la dimensión humana por excelencia del turismo, conviene que se tomen siempre en 

consideración los problemas específicos de los turistas, nacionales o internacionales. Por "turista 

internacional" se entiende cualquier persona: 

a) que se propone desplazarse y/o se desplaza a un país distinto del de su residencia habitual; 

b) cuyo principal motivo de viaje es una visita o una estancia de duración no superior a tres meses, 

a menos que se autorice una estancia de duración superior o que se renueve la autorización de 

tres meses; 

c) que no ejerce, ni por iniciativa propia ni a petición ajena, ninguna actividad remunerada en el 

país visitado; y 

d) que, al término de su visita o estancia, abandona obligatoriamente el país visitado para regresar 

al país de su residencia habitual o para dirigirse a otro país. 

2. Por consiguiente, no se considerará turista internacional a nadie que no cumpla todas las condiciones 

enumeradas en el párrafo anterior y, en particular, a nadie que, después de entrar en un país en calidad de 

turista para realizar una visita o una estancia turística, trate de prolongar la duración de su visita o de su 

estancia para instalarse en ese país y/o ejercer en él una actividad remunerada. 

Principio V 

1. El derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones pagadas periódicas debe reconocerse universalmente a cualquier persona, así como 

el derecho a desplazarse libremente, sin perjuicio de las restricciones razonables expresamente dispuestas 

por la ley y que no atenten al principio de la libre circulación de las personas. 

2.  Para establecer plenamente esos derechos fundamentales del hombre y de la mujer, es necesario: 

a) preparar y aplicar políticas encaminadas a fomentar un desarrollo armonioso de las actividades 

nacionales e internacionales de turismo y recreo en provecho de todos los que participan en ellas; 
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b) prestar la debida atención a los principios enunciados en la Declaración de Manila sobre el 

Turismo Mundial, en el Documento de la Carta del Turismo y en el Código del Turista, en 

Acapulco, en particular cuando los Estados elaboran o aplican sus políticas, planes y programas 

de desarrollo turístico de conformidad con sus prioridades nacionales. 

Principio VI 

La promoción del turismo requiere la facilitación de los viajes. Por ese motivo, las autoridades públicas y 

el sector privado deben tomar medidas efectivas para: 

a) para facilitar los viajes, las estancias turísticas de individuos y grupos, con independencia del 

medio de transporte utilizado; 

b) contribuir con eficacia a la multiplicación de los viajes, de las visitas y de las estancias turísticas 

mediante la adopción de medidas de facilitación apropiadas en materia de pasaportes y visados, 

control sanitario control de cambios, y también de las representaciones turísticas en el 

extranjero; 

c) favorecer con ese fin la adopción y la aplicación del Convenio de Budapest sobre facilitación de 

los viajes, las visitas y estancias turísticas para conseguir que se liberalicen las disposiciones 

legales aplicables a los turistas y que se armonicen las normas técnicas relativas a las actividades 

de empresas turísticas, agencias de viajes y otros organismos al servicio de los turistas. 

Principio VII 

La seguridad, el respeto de la dignidad y la protección de los turistas son requisitos previos del desarrollo 

turístico. Por ese motivo, es indispensable: 

a) que las medidas encaminadas a facilitar los viajes, las visitas y las estancias turísticas se 

acompañen con medidas destinadas a garantizar la seguridad y la protección de los turistas y de 

las instalaciones turísticas, así como el respeto de la dignidad de los turistas;  

b) que se articule a ese efecto una verdadera política encaminada a garantizar la seguridad y la 

protección de los turistas y de las instalaciones turísticas, así como el respeto de la dignidad del 

turista;  

c) que se determinen con precisión los bienes, instalaciones y equipamientos turísticos que, como 

consecuencia de su utilización por los turistas, requieren una protección especial; 

d) que, en caso de amenazas contra instalaciones y lugares turísticos, se preparen y se difundan una 

documentación y una información apropiadas; 

e) que se instituya, según los procedimientos específicos del sistema jurídico de cada país, un 

régimen legal de protección de los turistas por el que, en particular, se faculte a los turistas para 

interponer recurso efectivo ante los tribunales nacionales en caso de daños causados a su persona 

y a sus bienes, y especialmente en los casos de daños más graves, como los causados por 

atentados terroristas; 

f) que los Estados cooperen en la OMT para elaborar un catálogo de medidas recomendadas en 

materia de protección, respeto de la dignidad y seguridad de los turistas. 

Principio VIII 

El terrorismo es una amenaza real para el turismo y los movimientos turísticos. Los autores de atentados 

terroristas deben recibir el mismo trato que los demás criminales y perseguirse sin sujeción a prescripción 

alguna, con lo que ningún país les servirá de refugio. 

 

Principio IX 

l. La calidad del turismo, en la medida en que supone una relación entre personas, depende de la calidad 

de los servicios prestados. Por ese motivo, la educación de la población en general, iniciada en la edad 

escolar, así como la educación y la formación de los profesionales del turismo y la preparación de los que 

se disponen a ingresar en la carrera turística son esenciales para el turismo y su desarrollo. 

 

2. A ese efecto, deberían adoptarse medidas efectivas con los fines siguientes: 

a) preparar al individuo para los viajes y el turismo, en particular mediante la introducción del 

turismo en los programas de estudios escolares y universitarios; 
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b) aumentar el prestigio de las profesiones turísticas y alentar especialmente a los jóvenes a que se 

dediquen a carreras de turismo; 

c) crear una red de instituciones que ofrezcan no sólo formación profesional, sino también 

educación turística, con programas de estudios normalizados en escala internacional para 

facilitar el reconocimiento mutuo de calificaciones y el intercambio de personal turístico; 

d) fomentar, de conformidad con las recomendaciones pertinentes de la UNESCO, la formación de 

los instructores, la educación permanente y la organización de cursos de actualización destinados 

al personal y a los profesores de turismo de todas las categorías; 

e) reconocer la función crucial de los medios de comunicación social en el desarrollo del turismo. 

Principio X 

l. Las autoridades públicas, en consulta con el sector privado, deberían llevar a cabo una planificación 

integrada y coherente del turismo, donde se tuvieran en cuenta todos los componentes de ese complejo 

fenómeno. 

2. Como el turismo tiene una importancia industrial cuando menos igual a la de las demás actividades 

económicas y sociales en la vida de las naciones, y dado que su función será cada vez más decisiva a 

medida que los progresos científicos y técnicos permitan aumentar la proporción del tiempo libre, parece 

necesario que se amplíen en todos los países la competencia, los poderes y las atribuciones de las 

administraciones nacionales de turismo para conferirles el mismo rango jerárquico que a las 

administraciones encargadas de los demás grandes sectores económicos. 

3. La necesidad de abordar con un criterio global los problemas creados por el turismo exige que se 

formule una verdadera política turística nacional, en cuya elaboración los parlamentos tienen una función 

especial que desempeñar al dotarse de los medios necesarios para adoptar una legislación específica de 

turismo y, en su caso, un verdadero código turístico. 

4. Dadas las dimensiones internacionales del turismo, la cooperación internacional en escala mundial y 

regional es condición imprescindible de su desarrollo armonioso. Esa cooperación debe establecerse entre 

los países interesados directamente, y por conducto de organizaciones internacionales como la OMT, y 

también entre los distintos componentes del sector turístico privado por intermedio de organizaciones no 

gubernamentales y profesionales. 

 

 
Fonte: OMT (1989). 
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Anexo 11 – Fases do Sistema de Planeamento LAC (Limits of Acceptable Change) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Simões (2009). 
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Anexo 12 – Declaração de Barbados/Programa de Acção para o Desenvolvimento 

Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (1994) 
 

 

Declaración de Barbados 

 

Nosotros, los Estados participantes en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Habiéndonos reunido en Bridgetown (Barbados) del 25 de 

abril al 6 de mayo de 1994, 

Reafirmando los principios del desarrollo sostenible y las obligaciones contraídas a su respecto que se 

incorporaron en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
1
, el Programa 21

2
 y la 

Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto 

de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo
3
, que las naciones 

del mundo aprobaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

el 14 de junio de 1992, así como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático
4
 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica

5
, 

Reconociendo que la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo traduce el Programa 21 en políticas, acciones y medidas concretas que se han de 

adoptar en los planos nacional, regional e internacional con el fin de permitir a los pequeños Estados 

insulares en desarrollo lograr el desarrollo sostenible, 

 

Primera parte 

Afirmamos que: 

I 

1. La supervivencia de los pequeños Estados insulares en desarrollo está firmemente arraigada en sus 

recursos humanos y patrimonio cultural, que son sus activos más importantes; esos activos están 

sometidos a grave tensión y deben adoptarse todas las medidas para velar por la posición central de los 

pueblos en el proceso de desarrollo sostenible. 

2. Los programas de desarrollo sostenible deben tratar de mejorar la calidad de la vida de los pueblos, 

inclusive su salud, su bienestar y su seguridad. 

3. Debe prestarse plena atención a la igualdad entre el hombre y la mujer y al importante papel y 

contribución de la mujer, así como a las necesidades de las mujeres y otros grupos importantes, incluidos 

los niños, los jóvenes y las poblaciones indígenas.  

II 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos 

naturales. Su diversidad biológica es una de las más amenazadas en el mundo y sus ecosistemas 

constituyen corredores ecológicos que vinculan esferas importantes de la diversidad biológica en todo el 

mundo. Les incumbe responsabilidad por parte importante de los océanos y mares del mundo y sus 

recursos. Los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en desarrollo por conservar, proteger y 

restaurar sus ecosistemas merecen cooperación y asociación internacionales.  

III 

1. Los pequeños Estados insulares en desarrollo son particularmente vulnerables tanto a los desastres 

naturales como a los ambientales y tienen capacidad limitada para responder a esos desastres y 

recuperarse de ellos.  

2. Si bien los pequeños Estados insulares en desarrollo se hallan entre los que menos contribuyen a los 

cambios climáticos mundiales y al aumento del nivel del mar, se hallan entre los que más sufrirían los 

efectos negativos de esos fenómenos y, en algunos casos, podría resultar imposible habitar en ellos.  

En consecuencia, se hallan entre los Estados particularmente vulnerables que necesitan asistencia con 

arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluidas medidas de 

adaptación y actividades de  mitigación.   

3. Los pequeños Estados insulares en desarrollo comparten con todas las naciones un interés fundamental 

en la protección de las zonas costeras y los océanos contra los efectos de la contaminación procedente de 

fuentes terrestres.  

4. Los recursos de agua dulce limitados, el aumento de la cantidad de desechos y sustancias peligrosas y 

los medios limitados para eliminar los desechos se combinan para hacer que la prevención de la 

contaminación, la eliminación de desechos y el movimiento transfronterizo de materiales peligrosos 

resulten fundamentales para los pequeños Estados insulares en desarrollo.  

IV  
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Los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen reducido tamaño y economías vulnerables, y 

dependen tanto de bases limitadas de recursos como del comercio internacional, sin los medios para 

influir en las condiciones en que se practica ese comercio.  

V 

Con el fin de aumentar su capacidad nacional y su capacidad para valerse por sí mismos, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, con la asistencia y el apoyo de la comunidad internacional, deben 

fomentar activamente programas de desarrollo de los recursos humanos, incluidas la educación, la 

capacitación y la formación en aptitudes técnicas. Su capacidad institucional y administrativa para 

ejecutar el programa de acción debe reforzarse en todos los niveles mediante la formación de asociaciones 

y la cooperación en su apoyo, inclusive la asistencia técnica, la preparación ulterior de legislación y 

mecanismos para compartir información. 

VI  

Existe la necesidad urgente de que los pequeños Estados insulares en desarrollo enfrenten las limitaciones 

que obstaculizan el desarrollo sostenible, incluida la escasez de recursos de tierras, que lleva a la 

adopción de difíciles decisiones en cuanto al uso de la tierra y la agricultura, el abastecimiento limitado 

de agua dulce, las necesidades en materia de educación y capacitación, la salud y las necesidades en 

materia de asentamientos humanos, las presiones extraordinarias sobre el medio ambiente y los recursos 

costeros y marinos, y los medios limitados disponibles para explotar los recursos naturales en forma 

sostenible.   

VII 

1. Debe reconocerse la especial función de las organizaciones no gubernamentales y la importancia de 

una asociación entre los gobiernos, las organizaciones y los organismos intergubernamentales, las 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos importantes en la ejecución del Programa 21 y el 

programa de acción en los planos nacional, subregional, regional e internacional. 

2. En esa asociación deben incluirse intentos por aumentar la conciencia pública acerca de los resultados 

y las medidas complementarias de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo por todos los medios de comunicación disponibles. 

Segunda parte 

Declaramos que: 

I 

Basados en el principio del derecho al desarrollo, los pequeños Estados insulares en desarrollo, con 

arreglo a sus propias prioridades, deben tratar de lograr los objetivos del desarrollo sostenible, entre otras 

cosas, mediante la formulación y aplicación de normas, estrategias y programas en los que se tengan  en 

cuenta las metas del desarrollo, la salud y el medio ambiente, el fortalecimiento de las instituciones 

nacionales y la movilización de la plenitud de los recursos disponibles, todos los cuales están 

encaminados a mejorar la calidad de la vida. 

II 

Mediante la cooperación regional y subregional, los pequeños Estados insulares en desarrollo y la 

comunidad internacional deben estimular una fuerte cooperación funcional en el fomento del desarrollo 

sostenible por medios que permitan compartir información y tecnología, reforzar las instituciones y 

aumentar la capacidad.  

III 

1. La comunidad internacional debe cooperar con los pequeños Estados insulares en desarrollo en la 

ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo poniendo a su disposición medios eficaces, incluidos recursos financieros suficientes, 

previsibles, nuevos y adicionales de conformidad con el capítulo 33 del  Programa 21, facilitar la 

transferencia de tecnología ecológicamente racional, incluso en condiciones de favor y preferenciales, de 

común acuerdo, tomando en cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y las 

necesidades especiales de los países en desarrollo, y promover acuerdos comerciales justos, equitativos y 

no discriminatorios y un sistema económico internacional propicio.  

2. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de facilitar los intentos de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo por reducir a un mínimo la tensión a que están sometidos sus frágiles ecosistemas, 

incluso mediante la acción cooperativa y la asociación.   

3. Con el fin de lograr el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todos los pueblos, 

incluidos los pueblos de los pequeños Estados insulares en desarrollo, todos los Estados deben reducir y 

eliminar las pautas insostenibles de producción y consumo y fomentar políticas demográficas apropiadas.  
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4. La comunidad internacional debe formar asociaciones nuevas y equitativas en pro del desarrollo 

sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo mediante la ejecución del Programa de Acción 

y enviar un claro mensaje a los pueblos del mundo acerca de las posibilidades de la acción conjunta 

emprendida con un sentido de la finalidad común y de asociación.  

 

Notas 
1 

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de 

Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las 

Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I. 
2
 Ibíd., anexo II. 

3
 Ibíd., anexo III. 

4
 A/AC.237/18 (Part II)/Add.1, anexo I. 

5
 Véase el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (Centro de Actividades del Programa de Legislación e Instituciones Ambientales), junio de 

1992. 

 

Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 

I. Cambios climáticos y aumento del nivel del mar 

II. Desastres naturales y ambientales  

III. Gestión de desechos  

IV. Recursos costeros y marinos  

V. Recursos de agua dulce 

VI. Recursos de tierras 

VII. Recursos energéticos  

VIII. Recursos turísticos 

IX. Recursos relativos a la diversidad biológica  

X. Instituciones nacionales y capacidad administrativa  

XI. Instituciones regionales y cooperación técnica  

XII. Transporte y comunicaciones  

XIII. Ciencia y tecnología  

XIV. Perfeccionamiento de los recursos humanos 

XV. Aplicación, vigilancia y examen 

 

(…) 
 

VIII. RECURSOS TURÍSTICOS 

Bases para la acción 

39. El turismo ha contribuido en gran medida al desarrollo de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y, dado que se trata de una de las pocas opciones para el desarrollo de que disponen esos 

Estados, seguirá siendo muy importante para su crecimiento futuro. También podría estimular el 

desarrollo de otros sectores. Sin embargo, si no se planifica y ordena en forma adecuada, el turismo 

podría causar una degradación apreciable del medio ambiente del que tanto depende. La fragilidad y la 

interdependencia de las zonas costeras y las zonas vírgenes de las que depende el ecoturismo exigen una 

ordenación cuidadosa.  

Uno de los atractivos turísticos especiales de los pequeños Estados insulares en desarrollo estriba en el 

carácter distintivo de sus culturas. La diversidad y la fragilidad de sus hábitat se reflejan en la diversidad 

y fragilidad de sus culturas. La protección de los primeros es una condición importante para la protección 

de las últimas. 

40. La inversión de capital en turismo es costosa, especialmente en lo que respecta a la infraestructura 

necesaria. Por regla general, el turismo, la agricultura y otras formas de uso de las tierras plantean grandes 

demandas sobre los recursos de tierras. El gran aumento de la corriente turística y el desarrollo excesivo 

del turismo en determinadas zonas o en islas enteras podrían causar trastornos ecológicos y culturales e ir 

en menoscabo de otros sectores valiosos, como la agricultura. Por consiguiente, es imprescindible que el 

desarrollo del turismo se planifique concienzudamente, en particular en relación con los usos compatibles 

de las tierras, la ordenación de los recursos hídricos, la ordenación de las zonas costeras y el desarrollo de 

parques y zonas protegidas. El turismo, al igual que todas las formas de desarrollo en la zona ribereña, 

debe integrarse cuidadosamente en el contexto de las restricciones culturales y ecológicas existentes y las 
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oportunidades disponibles en los pequeños Estados insulares en desarrollo. El ecoturismo, que aúna zonas 

de gran valor ecológico a un turismo de efectos reducidos, puede ofrecer oportunidades importantes y 

ecológicamente sostenibles para el desarrollo del turismo en los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 

A. Actividades, políticas y medidas en el plano nacional 

i) Velar por que el desarrollo del turismo y la ordenación del medio ambiente se presten apoyo recíproco. 

ii) Adoptar planificación y políticas integradas para asegurar un desarrollo sostenible del turismo, 

prestando atención especial a la planificación del uso de las tierras y la ordenación de las zonas costeras, 

exigiendo evaluaciones de los efectos sobre el medio ambiente para todos los proyectos turísticos; 

vigilancia continua de los efectos ambientales de todas las actividades turísticas, y la elaboración de 

directrices y normas para la concepción y la construcción, que tengan en cuenta el consumo de energía y 

agua, la generación y eliminación de desechos y la degradación de las tierras, la ordenación y protección 

adecuadas de las atracciones ecoturísticas y la capacidad de sustentación de las zonas destinadas al 

turismo.  

iii) Seleccionar y fomentar los servicios para atender a mercados con finalidades concretas, en particular 

el turismo ecológico, natural y cultural, y hacer participar a las poblaciones locales en la determinación y 

ordenación de zonas naturales protegidas reservadas para el ecoturismo. 

iv) Adoptar medidas para proteger la integridad cultural de los pequeños Estados insulares en desarrollo.  

 

B. Actividades en el plano regional 

i) Velar por que el turismo y el medio ambiente se presten apoyo recíproco en planes de colaboración a 

nivel regional, inclusive, cuando proceda, mediante la armonización de normas y reglamentos. 

ii) Alentar la evaluación y el aprovechamiento de posibles actividades complementarias entre los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, inclusive la elaboración de opciones integradas que abarquen a 

varias islas y en virtud de las cuales se fomenten programas conjuntos de comercialización y 

capacitación.  

iii) Establecer o fortalecer mecanismos regionales para el intercambio de información sobre el desarrollo 

de un sector turístico en condiciones de seguridad y sostenible, recurriendo, según proceda, a la capacidad 

de las organizaciones turísticas regionales. 

 

C. Actividades en el plano internacional 

i) Tratar de que la comunidad internacional reconozca tanto el valor del turismo en los pequeños Estados 

insulares en desarrollo como la fragilidad de los recursos de los cuales depende y la necesidad de apoyo 

internacional para fomentar su desarrollo sostenible. 

ii) Facilitar las medidas en los planos nacional y regional para evaluar las repercusiones generales de los 

aspectos económicos, sociales y ecológicos del turismo, planificar el turismo sostenible y fomentar el 

ecoturismo y el turismo cultural. 

 
      

Fonte: ONU (1994). 
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Anexo 13 – Carta de Lanzarote sobre Turismo Sustentável (1995) 

 
CARTA DEL TURISMO SOSTENIBLE 

 

Los participantes en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, reunidos en Lanzarote, Islas 

Canarias, España, del 27 al 28 de Abril de 1995,  

Conscientes de la realidad del turismo como fenómeno de alcance mundial que implica las más altas y 

profundas aspiraciones de los pueblos, constituyendo un importante elemento para el desarrollo social, 

económico y político en muchos países.  

Reconociendo que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en el 

ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación 

medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva 

global.  

Conscientes de que los recursos en los que se basa el turismo son frágiles, así como de la creciente 

demanda de una mayor calidad medioambiental.  

Reconociendo que el turismo, como posibilidad de viajar y conocer otras culturas, puede promover el 

acercamiento y la paz entre los pueblos, creando una consciencia respetuosa sobre la diversidad de modos 

de vida.  

Recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, y las diversas declaraciones de Naciones Unidas, así como los convenios regionales, 

sobre turismo, medio ambiente, conservación del patrimonio cultural y desarrollo sostenible.  

Guiados por los principios enunciados en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

además de las recomendaciones emanadas de la Agenda 21.  

Recordando las declaraciones previas en materia de turismo, como la Declaración de Manila sobre el 

Turismo Mundial, la Declaración de La Haya y la Carta de Turismo y Código del Turista.  

Reconociendo la necesidad de desarrollar un turismo que satisfaga las expectativas económicas y las 

exigencias ambientales, que no sólo sea respetuoso con la estructura socioeconómica y física de cada 

destino, sino también con las poblaciones receptoras.  

Considerando la prioridad de proteger y reforzar la dignidad humana, tanto de las comunidades locales 

como de los turistas.  

Conscientes de la necesidad de establecer alianzas eficaces entre los principales actores que participan en 

la actividad turística, con el fin de forjar la esperanza de un turismo más responsable con nuestro 

patrimonio común.  

APELAN a la comunidad internacional, y en particular INSTAN a los gobiernos, a las demás autoridades 

públicas, a los decisores y profesionales en materia turística, a las asociaciones e instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el turismo y a los propios turistas, a adoptar los siguientes principios y 

objetivos de esta declaración:  

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva 

ética y social para las comunidades locales.  

El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con 

el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo 

las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar 

activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar 

la sostenibilidad de los recursos de los que depende.  

2. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, 

cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos 

turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística 

deberá prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos naturales, la 

biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos producidos.  

3. La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los 

elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento de 

estos factores locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes obligados en 

la formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en vías de desarrollo.  
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4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la 

solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto 

públicos como privados. Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de cooperación a 

todos los niveles: local, nacional, regional e internacional.  

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, representa un 

ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los responsables, esta actitud implica un 

auténtico reto de innovación cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran 

esfuerzo por crear y desarrollar instrumentos de planificación y de gestión integrados.  

6. Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 

satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y basados en los 

principio del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos prioritarios en la formulación de las 

estrategias y proyectos turísticos.  

7. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de 

oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo 

positivamente al desarrollo económico local  

8. Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la calidad de 

vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino.  

9. Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las comunidades 

locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del turismo como 

contribución al desarrollo sostenible  

10. Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblo del mundo es un principio 

fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo 

de los beneficios y cargas producidos por el turismo. Ello implica un cambio en los modelos de 

consumo y la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización de los 

costes medioambientales.  

Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deberían priorizar y reforzar las ayudas directas o 

indirectas a los proyectos turísticos que contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. En 

este marco, es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de instrumentos económicos, 

jurídicos y fiscales internacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los recursos en 

materia turística.  

11. Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales como las 

futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación técnica al 

desarrollo turístico sostenible. También han de recibir tratamiento especial las zonas degradadas por 

los modelos turísticos obsoletos y de alto impacto.  

12. La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo 

sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos turísticos, constituyen una 

garantía de estabilidad a medio y largo plazo. Para perseguir este fin, es necesario asegurar y reforzar 

de forma activa la cooperación regional, particularmente en el caso de la pequeñas islas y áreas de 

mayor fragilidad ecológica.  

13. Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del turismo deberán 

impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y 

transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas ambientalmente 

sostenibles.  

14. La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el apoyo y 

promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad 

que permitan la transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos de 

demostración y el desarrollo de programas en el ámbito de la cooperación internacional.  

15. La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades relacionadas 

con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y preventivas que 

garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que apoyen la ejecución de 

dichas practicas. Realizarán el seguimiento de los logros alcanzados, informarán de los resultados e 

intercambiarán sus experiencias.  

16. Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio 

ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a 

reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el reciclaje y la 

minimización de residuos en las instalaciones turísticas.  
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17. Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se adopten y 

pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales 

actores que intervienen en la actividad, en particular por los miembros de la industria turística. 

Dichos códigos pueden constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades turísticas 

responsables.  

18. Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar al 

conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, regional o 

internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de Lanzarote. 

 

RESOLUCIÓN FINAL  

La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible considera imprescindible hacer los siguientes 

llamamientos públicos:  

1. La Conferencia recomienda a los gobiernos estatales y regionales formular, con carácter 

de urgencia, planes de acción para un desarrollo sostenible aplicados al turismo, en 

consonancia con los principios enunciados en esta Carta.  

2. La Conferencia acuerda elevar al Secretario General de Naciones Unidas la Carta del 

Turismo Sostenible a fin de que pueda ser asumida por los Organismos y Agencias del 

sistema de Naciones Unidas, así como por las Organizaciones Internacionales con acuerdo 

de cooperación con Naciones Unidas, para ser sometida a la Asamblea General de Naciones 

Unidas. 

 
Fonte: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009). 
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Anexo 14 – Declaração do Cairo sobre a Prevenção do Turismo Sexual Organizado 

(1995) 
 

DECLARACION DE LA OMT SOBRE LA PREVENCION DEL TURISMO SEXUAL ORGANIZADO  

Habida cuenta de que la Carta del Turismo y Código del Turista de la OMT (Sofia, 1985) insta a los 

Estados y a los particulares a prevenir toda posibilidad de utilizar el turismo para la explotación de la 

prostitución de otros, 

Consultadas las organizaciones internacionales y nacionales interesadas, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, así como los representantes del sector del turismo, 

Considerando la preocupación de la comunidad internacional sobre la persistencia del turismo sexual 

organizado, que puede definirse como "viajes organizados en el sector del turismo, o al exterior del 

mismo, pero utilizando sus estructuras y sus redes, con el propósito principal de facilitar a los turistas la 

práctica de relaciones sexuales comerciales con residentes del lugar de destino", 

Consciente de las graves consecuencias sanitarias, sociales y culturales que esta actividad implica para los 

países receptores y emisores de turistas, en especial cuando explota la desigualdad entre sexos, grupos de 

edad y situación social y económica en el destino visitado, 

 

La Asamblea General, 

Rechaza esa actividad, explotadora y subversiva para los objetivos fundamentales del turismo, que 

consisten en fomentar la paz, los derechos humanos, el entendimiento mutuo, el respeto para todos los 

pueblos y culturas y el desarrollo sostenible, 

Denuncia y condena en particular el turismo sexual que afecta a la infancia por considerarlo como 

violación del artículo 34 de la Convención sobre los derechos del niño (Naciones Unidas, 1989), y 

requiere una estricta acción jurídica por los países emisores y receptores de turistas, 

Pide a los gobiernos de los países emisores y receptores de turistas que 

Movilicen sus departamentos competentes, incluidas las administraciones nacionales de turismo, para 

tomar medidas contra el turismo sexual organizado,  

Reúnan pruebas sobre el turismo sexual organizado y alienten la educación de los funcionarios 

gubernamentales interesados y los altos directivos en el sector del turismo acerca de las consecuencias 

negativas de esta actividad,  

Difundan directrices al sector del turismo insistiendo en que se abstenga de organizar toda forma de 

turismo sexual y de explotar la prostitución como atracción turística,  

Establezcan y apliquen, cuando sea posible, medidas jurídicas y administrativas para prevenir y erradicar 

el turismo sexual que afecte a la infancia, en particular mediante acuerdos bilaterales para facilitar la 

persecución de los turistas implicados en toda actividad sexual ilícita que involucre a niños y jóvenes, 

Asistan a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en su acción contra 

las formas de turismo sexual organizado, 

Insta a los países donantes, organismos de ayuda y otras fuentes de financiación a emprender proyectos de 

desarrollo turístico para mejorar y diversificar la oferta de servicios turísticos en los destinos afectados 

por el turismo sexual, con objeto de fomentar el empleo en el sector del turismo, reforzar sus nexos con 

otros sectores de la economía nacional y contribuir a su sostenibilidad social y económica, 

Encomia a las empresas de turismo y a las organizaciones de la industria del turismo, así como a las 

organizaciones no gubernamentales, como la ECPAT, que ya han emprendido medidas contra el turismo 

sexual, en particular con respeto a la explotación sexual de niños y jóvenes, 

 

 

Insta al sector del turismo a: 

1. Unir esfuerzos y cooperar con las organizaciones no gubernamentales para eliminar el 

turismo sexual organizado, tanto en el origen y destino de los movimientos turísticos, 

definiendo y centrándose en los puntos críticos en que esta actividad puede proliferar, 
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2. Educar al personal acerca de las consecuencias negativas del turismo sexual, incluyendo 

su incidencia en la imagen del sector del turismo y de los destinos turísticos, e invitarle 

a que investigue los medios para eliminar de la oferta turística los servicios sexuales 

comerciales, 

3. Desarrollar y reforzar los códigos profesionales deontológicos y los mecanismos 

autorreglamentarios contra la práctica del turismo sexual, 

4. Adoptar medidas prácticas, promocionales y comerciales como, por ejemplo, una 

autoidentificación positiva de las empresas que se abstienen de la promoción del 

turismo sexual; prohibición de los servicios sexuales comerciales, en particular los que 

afectan a la infancia, en los locales contratados con fines turísticos; información a los 

viajeros acerca de los riegos sanitarios relacionados con el turismo sexual, etc., 

5. Advertir a los turistas en contra de la participación del turismo sexual que afecte a la 

infancia, denunciando su naturaleza delictiva y la manera como los niños y jóvenes se 

ven forzados a caer en la prostitución, 

6. Estimular a los medios de comunicación a ayudar al sector del turismo en su acción 

encaminada a descubrir, aislar, condenar y prevenir toda forma de turismo sexual 

organizado, 

Invita a los países y a sus entidades turísticas a contribuir al Congreso Mundial sobre explotación 

comercial sexual de la infancia, organizado por el Gobierno de Suecia y la UNICEF y que tendrá lugar en 

Estocolmo (Suecia) en agosto de 1996. 

 

Fonte: Apramp (2009).  
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Anexo 15 – Declaração de Malé sobre Turismo Sustentável (1997) 
 

Malé Declaration on Sustainable Tourism 

 

Considerando que a Asia-Pacific Tourism Ministers Conference on Tourism and Environment aconteceu 

em 16 de Fevereiro de 1997, na República das Maldivas, promovida pela Organização Mundial do 

Turismo, com a participação de delegações de 27 estados membros filiados, organizações internacionais, 

regionais e observadores, para esclarecer e definir o vinculo entre turismo e meio ambiente, bem como 

avaliar a responsabilidade dos estados e do sector privado na conquista de um alto grau de 

desenvolvimento do turismo sustentável; e  

Considerando que o tema da conferência, "Turismo 2000 - construindo um futuro sustentável para a Ásia-

Pacifico", atesta o sentimento unânime por parte dos participantes de que o turismo pode e deve promover 

a saúde e a integridade ambientais, e que o investimento importante e continuo em recursos financeiros, 

humanos e naturais no desenvolvimento turístico exige um firme compromisso com a sustentabilidade e a 

viabilidade permanentes do sector para beneficio de comunidades nações; e  

Considerando que existe um reconhecimento e uma apreciação da singularidade e da diversidade dos 

ambientes naturais, povos, culturas e património dos países da região da Ásia-Pacifico e sua importância 

para o potencial do turismo em relação ao aprendizado intercultural, entendimento internacional e paz 

mundial; e  

Considerando que os participantes da conferência examinaram as diversas questões relacionadas às politi-

cas e técnicas envolvidas na sustentabilidade, com ênfase naquelas de relevância especifica para o sector 

público;  

Fica resolvido pela conferência que os participantes da Asia-Pacific Tourism Ministers Conference on 

Tourism and Environment concordam, em princípio, em:  

Comprometerem-se com a continuidade do apoio à visão e às metas do futuro sustentável da forma 

concebida e expressa no relatório da Brundtland Commission, de 1987, na 1992 Earth Summit, na 

Declaração do Rio e Agenda 21, desdobrados posteriormente para o sector turístico através de iniciativas 

como a Agenda 21 for the Travei and Tourism Industry, a World Conference on Tourism and Heritage 

Management, incluindo os seguintes preceitos:  

Consciencialização sobre a ética ambiental em turismo entre comunidades e consumidores;  

Conservação e uso sustentável dos recursos;  

Protecção pública ao ambiente natural; 

Redução do consumo de água;  

Diversidade natural, social e cultural; 

Planeamento integrado do turismo com vistas à sustentabilidade; 

Apoio às economias locais;  

Participação das comunidades locais;  

Consultas aos interessados no sector turístico e ao público;  

Desenvolvimento de recursos humanos; 

Marketing responsável do turismo;  

Consultas permanentes com relação a questões de sustentabilidade;  

Medidas de monitorização dos impactos do turismo sobre o ambiente, a cultura e o património; e  

Uso de avaliações de impacto ambiental no planeamento turístico.  

Direccionarem recursos à protecção ambiental e à melhora da qualidade e à profissionalização de nossos 

recursos humanos. para criar uma experiência turística valiosa e significativa e atender às necessidades de 

um ambiente global competitivo; 

Enfatizarem a urgência da sustentabilidade para a saúde da indústria turística e da economia mundial, 

especialmente para ecossistemas vulneráveis, como os dos estados localizados em pequenas ilhas;  

Intensificarem os esforços para por em funcionamento políticas e práticas que promovam a 

sustentabilidade, incluindo o aperfeiçoamento dos indicadores sustentáveis para medir o progresso, 
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compreendendo que os avanços em pesquisa e tecnologia nos fizeram chegar a um ponto de onde a acção 

sustentável pode agora avançar; 

Lutarem para proporcionar liderança, treino e suporte técnico às comunidades, capacitando-as a 

consciencializarem-se e envolver-se totalmente com os processos através dos quais o turismo é planeado 

e desenvolvido; 

Apoiarem um papel activo e importante a ser cumprido por governos em todos os níveis – nacional, 

regional e local - no planeamento e promoção do desenvolvimento sustentável; 

Buscarem uma maior cooperação internacional e regional entre as nações da região da Ásia-Pacifico em 

programas de turismo sustentável e na partilha de recursos, especialização e informação sobre práticas e 

experiências positivas;  

Recorrerem à OMT e a outras organizações afins para expandir a base de conhecimento sobre a 

sustentabilidade, os problemas e as soluções para alcançar o equilíbrio sustentável; 

Fortalecerem e promoverem a cooperação com as diversas empresas e organizações relacionadas ao 

turismo que formam os sectores privado e não-governamental, reconhecendo os custos e os esforços que a 

sustentabilidade exige para optimizar as oportunidades; portanto  

Fica decidido definitivamente que os participantes conclamam seus governos a utilizar os princípios desta 

declaração como um instrumento de política para avaliar o progresso rumo à sustentabilidade e contribuir 

para a implementação de práticas sustentáveis. 

 

Fonte: OMT (2003b: 241-243). 
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Anexo 16 – Declaração de Berlim sobre Diversidade Biológica e Turismo Sustentável 

(1997) 
 

Nosotros, Ministros y Jefes de Delegación, reunidos en Berlín para la Conferencia Internacional sobre 

Biodiversidad y Turismo del 6 al 8 de Marzo de 1997  

Conscientes de que el turismo es una fuente importante de riqueza económica y es uno de los sectores de 

mayor crecimiento en la economía mundial;  

Considerando que el turismo es un fenómeno mundial que involucra un número creciente de personas que 

emprenden más viajes de larga distancia;  

Reconociendo que un ambiente sano y paisajes hermosos constituyen la base del desarrollo viable a largo 

término de todas las actividades turísticas;  

Observando que el turismo está, cada vez más, dirigiéndose hacia áreas donde la naturaleza se encuentra 

en un estado relativamente no alterado por lo que un número sustancial de las restantes áreas naturales del 

mundo están siendo desarrolladas para actividades turísticas;  

Preocupados de que aún cuando el turismo puede contribuir de manera importante en el desarrollo socio-

económico y al intercambio cultural, este tiene, al mismo tiempo, el potencial de degradar el ambiente 

natural, las estructuras sociales y la herencia cultural;  

Tomando en cuenta que las formas sostenibles de turismo generan ingresos también para las comunidades 

locales, incluyendo a las comunidades indígenas, y que sus intereses y cultura requieren atención 

particular;  

Reconociendo también que el turismo puede generar o aumentar una demanda de animales y plantas 

silvestres o de productos para souvenirs hechos de ellos, poniendo así en peligro las especies y afectando 

las medidas de protección;  

Reconociendo también que hay necesidad de valorizar y proteger la naturaleza y la diversidad biológica 

como base esencial para el desarrollo sostenible;  

Convencidos de que la naturaleza tiene un valor intrínseco que demanda la conservación de la diversidad 

de especies, genética y ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sistemas esenciales de apoyo vital;  

Convencidos también que las formas sostenibles de turismo tienen el potencial de contribuir a la 

conservación de la diversidad biológica fuera y dentro de áreas protegidas;  

Teniendo en cuenta que las áreas vulnerables, incluyendo las islas pequeñas, costas, montañas, 

humedales, sabanas y otros ecosistemas y hábitats terrestres y marinos de notable belleza y rica 

diversidad biológica, merecen medidas especiales de protección;  

Convencidos de que el logro de formas sostenibles de turismo es la responsabilidad de todos los 

participantes involucrados, incluyendo el gobierno en todos los niveles, organizaciones internacionales, el 

sector privado, los grupos ambientales y ciudadanos, tanto en los países de destino del turismo como de 

los países de origen;  

Determinados a trabajar juntos con todos los que estén involucrados en la elaboración de guías o reglas 

internacionales que armonicen los intereses de la conservación de la naturaleza y del turismo, que 

conduzcan a un desarrollo sostenible del turismo, contribuyendo así a la implementación de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica y de los objetivos de la Agenda 21;  

Acuerdan sobre los siguientes principios: 

I. Generales 

1. Las actividades turísticas deben ser sostenibles ambiental, económica, social y culturalmente. El 

desarrollo y la gestión de las actividades turísticas debe guiarse por los objetivos, principios y 

compromisos establecidos en la Convención sobre la Diversidad Biológica.  

2. Las actividades turísticas que contribuyen, directa o indirectamente, con la conservación de la 

naturaleza y de la diversidad biológica y que benefician a las comunidades locales deben ser 

promovidas por todos los involucrados.  

3. Para conservar la naturaleza y la diversidad biológica como recursos importantes de las 

actividades turísticas, deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que la integridad 

de los ecosistemas y hábitats sea siempre respetado. Deben evitarse cargas adicionales 

provocadas por el desarrollo turístico en áreas donde la naturaleza ya esté bajo presión por las 

actividades turísticas. Debe darse preferencia a la modernización y renovación de las facilidades 

turísticas existentes.  

4. Deben tomarse medidas inspiradas por el principio de acción precaucionario para evitar y 

minimizar el daño causado por el turismo a la diversidad biológica. Tales medidas deben incluir 

la vigilancia de las actividades existentes y la evaluación de los impactos ambientales de nuevas 
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actividades propuestas, incluyendo la vigilancia de los efectos negativos de la observación de la 

vida silvestre.  

5. Debe promoverse en toda su extensión las actividades turísticas que usen tecnologías 

ambientalmente apropiadas para ahorrar agua y energía, evitar la contaminación, tratar las aguas 

usadas, evitar la producción de residuos sólidos y que favorecen el reciclaje. Las actividades 

turísticas que favorecen el uso de transporte público y no motorizado también deben ser 

favorecidas, siempre que sea posible.  

6. Todos los involucrados, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado 

y los grupos ambientales, deben reconocer sus responsabilidades comunes para alcanzar formas 

sostenibles de turismo. Deben desarrollarse políticas y, cuando sea apropiado, legislación, 

instrumentos e incentivos económicos ambientales para asegurar que las actividades turísticas 

cumplan con las necesidades de conservación de la naturaleza y de la diversidad biológica, 

incluyendo la movilización de fondos del turismo. El sector privado debe ser incentivado para 

que desarrolle y aplique guías y códigos de conducta para el turismo sostenible.  

7. Todos los involucrados deben cooperar local, nacional e internacionalmente para alcanzar un 

entendimiento común sobre los requerimientos del turismo sostenible. Debe prestarse particular 

atención a las áreas transfronterizas y áreas de importancia internacional.  

8. Deben desarrollarse los conceptos y criterios de turismo sostenible e incorporados en los 

programas educativos y de entrenamiento para profesionales del turismo. El público general 

debe ser informado y educado acerca de los beneficios de proteger la naturaleza y conservar la 

biodiversidad a través de formas sostenibles de turismo. Los resultados de las investigaciones y 

los conceptos de turismo sostenible deben diseminarse e implementarse de forma creciente.  

II. Específicos 

Deben desarrollarse inventarios de actividades y atracciones turísticas, tomando en cuenta los impactos 

sobre los ecosistemas y la diversidad biológica. Deben realizarse esfuerzos coordinados de los gobiernos, 

el sector privado y todos los demás involucrados para llegar a un acuerdo sobre los criterios para medir y 

1. evaluar los impactos del turismo sobre la naturaleza y la diversidad biológica. En cuanto a esto, 

debe establecerse la cooperación técnica y científica a través de un mecanismo coordinador de la 

Convención sobre la Biodiversidad.  

2. Deben estar sujetas a evaluaciones previas de impacto ambiental las actividades turísticas, 

incluyendo la planificación turística, las medidas para proveer la infraestructura turística y las 

operaciones turísticas, que probablemente tengan impactos significativos sobre la naturaleza y la 

diversidad biológica.  

3. Las actividades turísticas deben planificarse en los niveles apropiados con vistas a integrar en 

todos los niveles las consideraciones socio-económicas, culturales y ambientales. Desarrollo, 

ambiente y planificación turística deben ser procesos integrados. Debe hacerse todos los 

esfuerzos para asegurar que los planes turísticos integrados sean implementados y observados.  

4. El turismo debe basarse en conceptos y modos de transporte benignos al ambiente. Los impactos 

negativos del transporte sobre el ambiente deben reducirse, prestando particular atención a los 

impactos ambientales del tráfico de carretera y aéreo, especificamente en áreas ecológicamente 

sensibles.  

5. Los deportes y actividades al aire libre, incluyendo la caza y la pesca recreacional, deben 

manejarse, particularmente en áreas ecológicamente sensibles, de manera que cumplan con los 

requerimientos de la conservación de la naturaleza y de la diversidad biológica y que se ajusten a 

las regulaciones existentes sobre la conservación y el uso sostenible de las especies.  

6. Debe tomarse especial cuidado de que plantas y animales vivos y los productos hechos de ellos 

para souvenirs sean ofertados únicamente en base a un uso sostenible y correcto ambientalmente 

de los recursos naturales y en conformidad con la legislación nacional y los acuerdos 

internacionales.  

7. Siempre que sea posible y apropiado, deben usarse instrumentos económicos e incentivos 

incluyendo el otorgamiento de premios, certificados y eco-etiquetas para el turismo sostenible 

para alentar al sector privado para que cumpla con sus responsabilidades en cuanto a lograr el 

turismo sostenible. La abolición de incentivos económicos que alienten a actividades 

perjudiciales al ambiente deben ser contrarrestadas.  

8. El turismo debe desarrollarse de forma que beneficie a las comunidades locales, fortalezca la 

economía local, emplee fuerza laboral local y, donde quiera que sea ecológicamente sostenible, 

use materiales locales, productos agrícolas locales y habilidades tradicionales. Deben 

introducirse mecanismos, incluyendo políticas y legislación, que aseguren el flujo de beneficios 

hacia las comunidades locales. Las actividades turísticas deben respetar las características 
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ecológicas y la capacidad del ambiente local en el cual ellas se realizan. Debe hacerse todos los 

esfuerzos para respetar los estilos tradicionales de vida y culturas.  

9. El turismo debe restringirse, y donde sea necesario evitado, en áreas ecológica y culturalmente 

sensibles. En estas áreas deben evitarse todas las formas de turismo masivo. Donde las 

actividades turísticas existentes exceden la capacidad de carga, debe hacerse todos los esfuerzos 

para reducir los impactos negativos de las actividades turísticas y tomar medidas para restaurar 

el ambiente degradado.  

10. El turismo en áreas protegidas debe ser manejado de forma que asegure que se logren los 

objetivos del sistema de áreas protegidas. En los casos en que las actividades turísticas puedan 

contribuir a lograr los objetivos de conservación en las áreas protegidas, ellas deben ser 

animadas y promovidas, lo mismo que en casos en los que se mide, de manera controlada, el 

impacto del turismo y la biodiversidad. En áreas altamente vulnerables, reservas naturales y 

todas las otras áreas protegidas que requieran de una protección estricta, las actividades turísticas 

deben limitarse al mínimo soportable.  

11. En las áreas costeras, deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar formas 

sostenibles de turismo, teniendo en cuenta los principios del manejo integrado de áreas costeras. 

Debe prestarse especial atención a la conservación de zonas vulnerables, tales como islas 

pequeñas, arrecifes de coral, aguas costeras, manglares, humedales costeros, playas y dunas.  

12. El turismo en las áreas montañosas debe ser manejado de manera ambientalmente apropiada. 

Debe regularse el turismo en regiones montañosas sensibles para que pueda conservarse la 

diversidad biológica de estas áreas.  

13. En todas las áreas donde la naturaleza sea particularmente diversa, vulnerable y atractiva, deben 

hacerse todos los esfuerzos para lograr los requerimientos de protección de la naturaleza y la 

conservación de la diversidad biológica. Particular atención habría que prestar a las necesidades 

de conservación en áreas de bosque, sabanas, ecosistemas de agua dulce, áreas de espectacular 

belleza, ecosistemas ártico y antártico.  

14. Los Ministros reunidos en Berlín del 7 al 8 de Marzo de 1997 para la Conferencia Internacional 

sobre Biodiversidad y Turismo  

Recomiendan que la Conferencia de las Partes a la Convención sobre Diversidad Biológica redacte, en 

consulta con los interesados, los lineamientos o reglas para el desarrollo del turismo sostenible en un nivel 

global en base a la "Declaración de Berlín" para contribuir a la implementación de los objetivos de la 

Convención,  

Acuerdan someter la "Declaración de Berlín" a todas las Partes y Estados Signatarios con el objeto de que 

se discuta en la 4ta. Conferencia de las Partes en Bratislava,  

Piden a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a que apoye esta iniciativa 

bajo la Convención de la Biodiversidad y recomiendan a la Sesión Especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas que incluya el tema de turón sobre Desarrollo Sostenible para llamar más la atención 

a los objetivos de la Agenda 21 en esta importante área de acción,  

Solicitaismo sostenible en el futuro programa de trabajo de la Comisin a las organizaciones bilaterales y 

multiláteras de financiamiento a que tomen en cuenta los principios y lineamientos de la "Declaración de 

Berlín" cuando apoyen proyectos relacionados con el turismo.  

Acordado en Berlín, el 8 de Marzo de 1997. 

La "Declaración de Berlín" fue elaborada por los siguientes países e instituciones: Bahamas, Brazil, 

Bulgaria, Costa Rica, República Dominicana, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Kenia, Maldivas, 

Méjico, Namibia, Polonia, Portugal, Sudáfrica, España, Túnez;Comisión Europea, Programa de las 

Naciones Unidas para Medio Ambiente, Global Environment Facility, Secretaría de la Convención sobre 

Diversidad Biológica, Organización Mundial para el Turismo, Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Traducción de la versión inglesa por José E. Marcano. 

 

Fonte: Marcano (2010). 
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Anexo 17 – Declaração de Calvià sobre Turismo e Desenvolvimento Sustentável no 

Mediterrâneo (1997) 
 

Declaración de Calvià sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo.  

Una llamada a la acción para municipios, regiones y estados. 

Introducción 

Por invitación del municipio de Calvià (Mallorca) 490 líderes políticos, gestores turísticos y autoridades 

locales mediterráneas, representantes de empresas turísticas, organizaciones sindicales, representantes de 

gobiernos regionales y nacionales, instituciones de cooperación pública y privada, Instituciones y 

Organizaciones Internacionales, Mediterráneas y Europeas, organizaciones ambientales sin ánimo de 

lucro, consultores e institutos de investigación de 28 países, se han reunido en Calvià del 17 al 19 de abril 

de 1997 para participar en la "Conferencia Internacional sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en el 

Mediterráneo". 

Los participantes reconocemos el esfuerzo y los logros de diversos planes de cooperación de la región que 

tienen en cuenta el reto de nuevos programas y estrategias, tales como los Planes de Acción del 

Mediterráneo y la Carta del Turismo del Mediterráneo (Casablanca 1993) incluida en la Declaración 

Euromediterránea de Barcelona (Noviembre 1995). A nivel mundial, la Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro generó un movimiento global hacia el desarrollo sostenible, involucrando a todos los sectores de 

la sociedad. Responsabilidad compartida, participación y diálogo son los elementos clave del Documento 

"Agenda 21".  

Los participantes en la Conferencia de Calvià reconocemos que los graves desafíos sociales y ambientales 

que afrontará el Mediterráneo antes del año 2025, exigen modificar las pautas de desarrollo imperantes en 

la actualidad. La reducción de las desigualdades, la paz y la estabilidad son requisitos imprescindibles y a 

la vez resultados del desarrollo sostenible.  

La Conferencia de Calvià deberá ser un hito para el desarrollo sostenible en el Mediterráneo. 

Se llama a considerar los siguientes aspectos: 

I. El Turismo, motor del desarrollo Mediterráneo 

La riqueza del patrimonio natural y cultural del Mediterráneo ha posibilitado que el turismo se haya 

convertido en una de las actividades más importantes en toda la región. Ha permitido multiplicar la 

inversión y el empleo.  

En los Municipios y regiones mediterráneas se ha creado una oferta turística atractiva para un número 

creciente de turistas, que los convierte en el primer destino turístico mundial. 

El turismo es una oportunidad, pero también puede ser una amenaza si no se gestiona apropiadamente.  
 

II. Situaciones diferentes y metas comunes 

En los últimos 30 años, el 80% del desarrollo turístico se ha concentrado en el Noroccidente del 

Mediterráneo. Ello plantea dos puntos de partida diferentes: en las zonas más desarrolladas, renunciar al 

crecimiento ilimitado y rehabilitar el patrimonio natural y edificado. En las zonas emergentes, desarrollar 

iniciativas sostenibles que eviten el deterioro de sus recursos y garanticen la viabilidad de su futuro. 

Ambas situaciones exigen reformular los modelos y productos turísticos en clave de sostenibilidad. 
 

III. El desarrollo sostenible, reto de futuro 

La Región Mediterránea, cuna de grandes civilizaciones, ha alcanzado importantes logros económicos, 

pero también ha deteriorado su patrimonio natural y cultural. 

Los pueblos, ciudades y regiones mediterráneas creemos que un turismo integrado en el desarrollo 

sostenible preserva y recupera nuestros valores culturales, sociales y ambientales. 

Sentimos la urgencia de afrontar los desequilibrios sociales y medioambientales desde hoy mismo. 

Entendemos que sólo podemos emprender el camino hacia la sostenibilidad en nuestra región con equidad 

si tenemos en cuenta los límites de la capacidad de carga de nuestro entorno. Solamente aseguraremos un 

desarrollo sostenible para nuestra región y para futuras generaciones si asumimos la necesidad de un 

cambio cultural con relación a nuestros modelos de desarrollo Sostenibilidad global sólo puede ser 

alcanzada por comunidades locales, regionales y estatales sostenibles. 

 

IV. Integremos la sostenibilidad en nuestro comportamiento 
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Avanzar hacia la sostenibilidad exige cambiar formas de pensar, de actuar, de producir y de consumir. 

Las autoridades municipales, las empresas y las organizaciones sociales, son actores claves en este 

proceso de cambio Los ciudadanos mediterráneos son a la vez habitantes de una comunidad, electores, 

empleados y consumidores. El desarrollo sostenible requiere un enfoque integrado, y no un enfoque 

basado en sectores aislados. El marco más apropiado para la cooperación en el desarrollo sostenible local, 

con la voluntad de una responsabilidad compartida, es el proceso de Agenda Local 21. 
 

V. Participemos activamente 

Las autoridades locales son la instancia más cercana a los ciudadanos. Por ello, son actores claves en la 

solución de los problemas y en la democratización y participación ciudadanas.  

Fomentaremos y apoyaremos campañas de sensibilización sobre turismo adaptado a las necesidades 

culturales y ambientales de nuestras comunidades y regiones.  

Llamamos al sector empresarial turístico así como a los turistas y a los residentes para que apoyen 

nuestros programas y estrategias comunes hacia la sostenibilidad. Touroperadores y agencias de viajes 

tienen la responsabilidad de informar y sensibilizar a los turistas sobre cómo reducir el impacto 

ambiental, social y cultural en los lugares de destino.  

Llamamos a los medios de comunicación y sus redes a apoyar estos programas comunes informando 

activamente en los lugares de procedencia y destino. 
 

VI. Iniciemos Agendas Locales 21 

Debemos implicarnos en un proceso de Agenda Local 21, con el fin de desarrollar modelos de gestión 

local sostenible a largo plazo, consensuados y con una visión de futuro común entre todos los sectores de 

la comunidad.  

Los gobiernos nacionales deben comprometerse en apoyar este proceso. 

Crearemos y promocionaremos el uso de instrumentos que fomenten la implantación y gestión de un 

turismo más responsable, tales como eco-auditorías, etiquetas, premios, difusión sobre buenas prácticas, 

programas de capacitación y sistemas de indicadores, seguimiento e información. 

Documentaremos y difundiremos la aplicación de estos instrumentos para que otros puedan aprender de 

nuestras experiencias. 
 

VII. Impulsemos la Cooperación 

Nos comprometemos a promover la cooperación y los programas conjuntos, muy especialmente por 

solidaridad hacia las comunidades locales, regionales y estatales del Sur y del Este del Mediterráneo. En 

línea con la convocatoria a la Acción de las Ciudades Mediterráneas (Roma, Noviembre 1995), somos 

conscientes de la fuerza potencial de la cooperación entre gobiernos locales y otros sectores de la 

comunidad, tales como grupos de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, centros de formación, 

sectores artesanales e industriales, sindicatos y otros. Debemos aspirar a la cooperación cuando 

trabajamos en dirección a unas estructuras sostenibles y hacia la conservación de nuestros recursos 

limitados. Apoyamos la puesta en marcha de la Agenda Med 21, así como la participación en la misma de 

todos los actores implicados.  

El desarrollo y la gestión de proyectos de cooperación local y de redes requieren un fuerte compromiso en 

lo que respecta al conocimiento técnico, la distribución de información, las capacidades técnicas y 

políticas, así como la creatividad organizacional. Por esta razón, insistimos ante la Unión Europea en 

cumplir con el compromiso asumido de apoyar a las autoridades locales del Mediterráneo, a través de 

MEDA.  

Apoyamos los esfuerzos del sector empresarial turístico en contribuir a la promoción del compromiso 

activo del sector empresarial y del transporte en la reducción y prevención de polución, y sus esfuerzos en 

cooperar con autoridades locales en la puesta en marcha de sus programas. 

Llamamos a la articulación y cooperación entre redes, organizaciones y colectividades de todos los 

sectores del ámbito Euro-Mediterráneo. 

Calvià 19 de Abril de 1997 

 
Fonte: Acsud (2009a). 
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Anexo 18 – Conferência Internacional sobre Turismo Sustentável em Pequenos Estados 

Insulares em Desenvolvimento e Outras Ilhas (1998) 
 

RELATÓRIO FINAL 

 

PRIMERA PARTE 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

 

I. RECOMENDACIONES A ESCALA NACIONAL 

 el turismo en los PEI debe entenderse como un elemento más del desarrollo turístico sostenible global 

de cada isla, en el cual debe integrarse plenamente; 

 se deben definir los retos y las oportunidades del desarrollo turístico a medio plazo, y los escenarios 

posibles a largo plazo; 

 el turismo sostenible en los PEI requerirá un cambio de mentalidad de todos los participantes en el 

desarrollo y en la gestión del turismo. Es esencial, por tanto, preparar campañas de sensibilización y 

programas educativos que lleguen a todos los participantes en ese proceso. 

Política y planificación del desarrollo sostenible 

 la planificación debe basarse en un conocimiento exhaustivo de los recursos naturales y culturales de 

cada isla, y disponer medidas para su conservación.  

En particular, deben tenerse en cuenta los ecosistemas frágiles y de gran diversidad biológica -como los 

arrecifes coralinos y los manglares-, así como los valores sociales de las comunidades locales; 

 se debe adoptar un planteamiento integrado para la gestión de todos los recursos y, en particular, de las 

zonas de litoral; 

 los PEI deben tener en cuenta la capacidad ambiental y sociocultural de ocupación de la isla al 

establecer su política y su estrategia de turismo; 

 todos los participantes en la actividad turística, y en particular las comunidades locales, deben 

intervenir en la definición, en la planificación y en la aplicación de la política y del plan de desarrollo 

turístico sostenible.  

Desarrollo y gestión del turismo: 

 se debe poner medios a disposición para que las comunidades locales participen en el desarrollo del 

turismo y se beneficien de él, y para establecer asociaciones entre los sectores público y privado; 

 cuando corresponda, se debe estudiar no sólo la creación, sino también el reacondicionamiento de 

instalaciones y servicios turísticos; 

 el desarrollo turístico sostenible de los PEI exigirá que se elaboren y adopten diseños nuevos para las 

instalaciones turísticas, en función de las características de cada isla y con el fin de establecer un uso 

sostenible de sus recursos naturales. En particular, hay que estudiar la posibilidad de utilizar energías 

renovables; 

 también será necesario definir y adoptar estrategias y políticas de eficacia ecológica y de producción 

más limpia; 

 asimismo, se debería examinar la posibilidad y la viabilidad de introducir tecnologías inocuas para el 

medio ambiente; 

 se debe adaptar códigos deontológicos, normas para la industria y etiquetas ecológicas de carácter 

voluntario con el fin de ajustarlos a las peculiaridades de los PEI; también se debe favorecer la 

difusión de las prácticas más recomendables. 

Seguimiento de impacto 

El seguimiento del impacto es una condición necesaria del desarrollo sostenible, y en los PEI más que en 

otros lugares, dadas las características de su entorno natural y cultural. Por lo tanto, es esencial que los 

PEI: 

 definan y desarrollen series de indicadores de turismo sostenible en sus países, que faciliten la 

evaluación de la sostenibilidad, y  
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 establezcan observatorios de desarrollo turístico sostenible. 

 

II. RECOMENDACIONES A ESCALA REGIONAL 

Por sus reducidas dimensiones y su aislamiento, la cooperación regional es una de las condiciones 

importantes para el desarrollo sostenible de los PEI. En particular: 

 se debe armonizar las reglamentaciones y normas ambientales de todos los PEI de una misma región; 

 se debe estudiar también a escala regional la posibilidad de establecer códigos para la industria, 

normas y etiquetas ecológicas de carácter voluntario, cuando sea posible; 

 se debe fomentar el intercambio de experiencias y la difusión de las prácticas más recomendables 

desde los puntos de vista social, ambiental y económico entre los PEI de una misma región; 

 siempre que sea posible, se debe emprender campañas de sensibilización y actividades de capacitación 

de alcance regional; 

 los PEI deben estudiar la posibilidad de aunar sus fuerzas para facilitar la financiación de proyectos y 

actividades de turismo sostenible. 

Las organizaciones regionales e internacionales deben fomentar esa cooperación regional y prestarle 

asistencia. 

 

III. RECOMENDACIONES A ESCALA INTERNACIONAL 

Los organismos internacionales, y en particular el PNUMA y la OMT, deben: 

 alentar a los PEI a ratificar, cuando aún no lo hayan hecho, los convenios  internacionales y regionales 

pertinentes, y ayudarlos a cumplir los compromisos adquiridos de conformidad con esos convenios 

(Convenciones de Mares Regionales, Convención sobre la Diversidad Biológica, Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial, Protocolo de Montreal, etc.); 

 prestar su asistencia para el establecimiento y la aplicación práctica de: 

 transferencia de tecnología y conocimientos técnicos y, más generalmente, para todos los 

planteamientos de desarrollo sostenible en el sector turístico; 

 sistemas voluntarios como códigos deontológicos y etiquetas ecológicas; 

 indicadores y observatorios; 

 intercambios de experiencia a escala internacional sobre turismo sostenible en los PEI; 

 mejor difusión de los proyectos piloto y de las prácticas más recomendables; 

 organizar campañas de sensibilización y actividades de capacitación para el turismo sostenible, o 

participar en ellas. 

Para dar seguimiento directo a la Conferencia, el PNUMA y la OMT deberían: 

 preparar y difundir conjuntamente estudios de casos de turismo sostenible en los PEI, basados, entre 

otros, en los ejemplos presentados en los grupos de trabajo de la Conferencia de Lanzarote; 

 estudiar la posibilidad de convocar conjuntamente reuniones periódicas a escala internacional y 

regional para debatir los problemas del turismo sostenible en los PEI y sus posibles soluciones.  

 

SEGUNDA PARTE 

TEMAS CLAVE PARA EL TURISMO SOSTENIBLE EN LOS PEI Y OTRAS ISLAS 

1. Las islas y los PEI son sistemas integrados extremadamente frágiles cuya evolución hacia el futuro 

requiere enfocarse desde opciones sostenibles e integradas, capaces de compatibilizar la economía, el 

desarrollo humano, y la preservación medioambiental. 

2. El turismo es un sector en expansión, con fuerte capacidad de transformar entornos frágiles, que 

constituye una oportunidad y un reto para las islas y los PEI. Una oportunidad en cuanto permite 

diversificar las limitadas actividades económicas y el empleo en las islas, y un reto en cuanto requiere 
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gestionar adecuadamente sus  considerables impactos sobre unos sistemas insulares, generalmente muy 

vulnerables. 

3. El desarrollo turístico sostenible (DTS) se está convirtiendo en el Mundo, y por lo tanto también en las 

islas y PEI, en una exigencia irrenunciable e irreversible tanto de los visitantes como de los pobladores 

locales. Unos y otros demandan cada día con más fuerza entornos de calidad en los que la sostenibilidad 

ambiental, la naturaleza, la cultura, los lugares singulares con identidad propia y autenticidad… se 

consideran valores fundamentales para el atractivo turístico y la calidad de vida local. Por lo tanto, se 

debe buscar una relación interactiva y positiva entre el turismo y factores medioambientales, socio-

culturales y económicos. 

4. La participación de los agentes privados y sociales, en un sentido muy amplio, aparece cada vez más 

como un requisito imprescindible para hacer viables las nuevas políticas hacia la sostenibilidad del 

turismo en los PEI e islas. No será posible sobre todo multiplicar los efectos económicos del turismo, 

conseguir una evolución social y cultural positiva, o preservar los ecosistemas y recursos naturales 

insulares, sin la activa corresponsabilización de la sociedad local en la consecución de estos objetivos. 

5. Orientar la evolución turística e insular hacia la sostenibilidad, requiere innovar y  aplicar desde un 

principio nuevos criterios, instrumentos, y líneas de acción. El concepto de “capacidad de carga” del 

turismo con relación al sistema insular es fundamental, y exige introducir preventivamente nuevas 

estrategias con visiones  integradas y a largo plazo. Retrasar la aplicación de políticas sostenibles hasta el 

momento en que ya afloran los problemas de desvitalización económica y de degradación cultural o 

ambiental, puede dificultar extraordinariamente, e incluso hacer inviable, la corrección de dichos 

procesos. 

6. La situación actual del desarrollo turístico en los PEI e islas se caracteriza por su fuerza expansiva y 

por la desigual situación de islas y regiones. El 90 % de los PEI han aumentado el número de visitantes 

durante los últimos cuatro años, pero en las regiones de África y de Asia/Pacífico se concentran los 

estados que encuentran mayores dificultades para hacer despegar sus correspondientes sectores turísticos. 

7. Por otra parte, en los PEI e islas que tratan de iniciar o consolidar su desarrollo turístico, predomina la 

preocupación por superar los problemas que limitan la expansión turística a corto plazo, principalmente 

accesibilidad aérea, capital, e infraestructuras. No se percibe como importante aún la necesidad de 

introducir criterios preventivos de sostenibilidad que eviten en el futuro la aparición de graves 

desequilibrios socioculturales y ambientales en los sistemas insulares. 

8. En los PEI e islas que han alcanzado su fase de madurez al margen de criterios orientados desde la 

sostenibilidad, suelen emerger problemas de difícil solución, relacionados con la obsolescencia y 

congestión de la oferta turística, la ineficiencia en la integración económica del turismo, el aumento de la 

degradación medioambiental, y la creciente intolerancia social hacia el turismo y la mano de obra 

inmigrante. 

9. En los últimos años, muy especialmente a raíz de la Conferencia de Río en 1992 y de la Conferencia de 

Barbados en 1994, se constata que en los PEI y otras islas se están desarrollando experiencias que tratan 

de mejorar la integración del turismo en una evolución insular sostenible. Sin embargo, la cooperación e 

información interislas es aún muy débil y, a nivel general, falta conocimiento concreto e indicadores 

adecuados para evaluar la situación real de las distintas islas. Los análisis disponibles no incorporan las 

implicaciones que inducen los distintos grados de desarrollo insular, y las propias experiencias, que 

constituyen el mejor capital para impulsar en DTS en los PEI y otras islas, apenas se divulgan fuera de su 

territorio. 

 

ÁREAS CLAVE DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DEL ESTADO O ISLA PARA IMPULSAR UN 

DESARROLLO TURÍSTICO E INSULAR SOSTENIBLE 

Un marco estratégico, institucional y legal adecuados  

10. Dotarse desde un principio de una estrategia y de un marco institucional y legal acordes con los 

principios del DTS, y con las características y nivel de desarrollo de cada PEI o isla. Precisamente las 

capacidades competenciales de los estados insulares constituyen una extraordinaria oportunidad para 

institucionalizar desde un principio la sostenibilidad de las políticas turistas. Considerar la posibilidad de 

establecer incentivos y ecotasas para premiar las buenas prácticas, estimular la preservación de recursos 

valiosos, y desincentivar los impactos no deseables.  

11. Contrastar desde un principio las distintas estrategias turísticas y sus escenarios futuros, considerando 

la compatibilidad de los factores económicos, socioculturales, y medioambientales, y adoptar aquellos 

escenarios que favorezcan la consolidación, a ritmos adecuados, de opciones sostenibles a medio y largo 
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plazo. En este sentido, puede ser fundamental para el DTS de los PEI e islas el superar la atracción por el 

crecimiento rápido e ilimitado. Hay que tomar en cuenta también la capacidad de modular la afluencia de 

visitantes exteriores a través de una programación flexible de la oferta turística y de una adecuada gestión 

de las puertas de acceso a cada isla -puertos y aeropuertos-. 

12. Orientar la estrategia turística desde los valores y capacidades de carga de cada isla, 

desde la integración de una oferta multitemática lo más auténtica, rica, y diversa posible. Preservar los 

recursos naturales; ampliar los atractivos turísticos; y mejorar la rentabilidad de las inversiones turísticas, 

la estabilidad del empleo, y la racionalidad de la gestión de los recursos ambientales. Si resulta apropiado, 

desarrollar una oferta tan desestacionalizada como se pueda, que permita equilibrar la presión humana 

sobre el medio; 

13. Buscar desde el primer momento un amplio acuerdo insular en torno a la elaboración y desarrollo de 

las estrategias y políticas de sostenibilidad del turismo. Organizar una serie de foros de participación 

basados en el liderazgo institucional, la concertación con los agentes privados y la colaboración de los 

representantes sociales. Estos foros no sólo permiten concertar acuerdos comunes, sino también negociar 

los conflictos y contradicciones entre las distintas visiones e intereses de los colectivos sociales. 

La planificación turística integrada y preventiva 

14. Desarrollar instrumentos de planificación y gestión preventiva, concertada y flexible -Agendas 21, 

Planes Turísticos Integrados u otros similares- que permitan optimizar la integración del turismo en el 

sistema insular, y dimensionar y graduar el desarrollo turístico en cada PEI o isla.  

15. Compatibilizar el turismo con la preservación de los principales ecosistemas (corales, manglares, 

bosques..), biodiversidad , y recursos naturales. Esto requiere la integración del turismo en una 

ordenación territorial que preserve los espacios naturales, rurales, y urbanos más valiosos de la isla. La 

creación de Parques y Espacios Protegidos constituye una actuación oportuna y compatible que hace que 

el turismo se valorice más en las islas.  

16. Anticipar medidas de preservación y desarrollo sostenible de los espacios más frágiles y entre ellos, 

los más presionados, especialmente, los del litoral insular, donde es conveniente desarrollar planes 

específicos y sistemas integrados de  gestión litoral. Dimensionar adecuadamente los proyectos turísticos, 

crear “reservas litorales”, preservar los ecosistemas y biodiversidad costeros, armonizar la coexistencia 

del turismo con el resto de actividades, y establecer una enriquecedora articulación con el interior insular.  

17. Prestar especial atención a la compatibilización del turismo con la preservación- valorización del 

patrimonio histórico-cultural de cada isla, considerando no sólo su protección preventiva, sino también su 

posible recuperación como recurso turístico, gestionado de forma responsable, y abierto a la población 

local. 

18. Evaluar adecuadamente el impacto sociocultural y las migraciones de poblacional inducidas por los 

nuevos desarrollos turísticos, y graduar y concertar responsablemente su escala, ritmo, y nivel de 

integración en el sistema urbanístico insular a través de la ordenación territorial y de la propia 

programación de la correspondiente oferta turística en las distintas zonas.  

19. Regular adecuadamente la creación de nuevas instalaciones en el litoral así como las actividades 

náuticas turísticas. En el primer caso se trata de evaluar preventivamente cualquier actuación que como 

los puertos deportivos, marinas… pudieran distorsionar las dinámicas litorales con efectos imprevisibles a 

largo plazo; en el segundo caso se trata de regular las actividades que como el buceo, la pesca…pueden 

incidir negativamente en la preservación de los hábitats y biodiversidad de las costas insulares. 

20. Anticiparse al posible declive de las zonas turísticas maduras del litoral impulsando Planes de 

Rehabilitación Integral Concertados con la sociedad local, que contemplen una mejor integración en su 

entorno, la modernización y diversificación de los contenidos turísticos, la recuperación de la calidad 

urbanística y ambiental, la rehabilitación de las instalaciones turísticas, y la comercialización de una 

nueva imagen en los mercados. 

21. Impulsar y regular procedimientos de emplazamiento y diseño apropiados; introducir instrumentos de 

prevención de impacto, sobre todo estudios de impacto ambiental para los nuevos proyectos turísticos, así 

como todo tipo de normas y estímulos para incentivar turismo responsable, especialmente la reducción 

del consumo de recursos y la reducción de la generación de residuos. 

Una orientación sostenible de las principales políticas y programas de actuación: accesibilidad, recursos 

económicos, infraestructuras, y formación 

22. Definir las políticas clave para el DTS en cada PEI o isla (capital inversor, infraestructuras, plan del 

agua, preservación ambiental…), así como sus prioridades y sus programas de actuación. Considerar la 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 511 

oportunidad de crear una Agencia para el Desarrollo Turístico Sostenible, concertadamente con el sector 

privado, para llevar a la práctica dichas políticas y programas. 

23. Diseñar una estrategia viable y sostenible de accesibilidad insular (aérea y marítima). En muchas islas 

la insuficiente accesibilidad insular está impidiendo un desarrollo turístico equilibrado. Es necesario 

prospectar todas las posibilidades abiertas por la globalización y reestructuración actual del transporte 

aéreo para mejorar el servicio de acceso a cada isla. En aquellas otras islas con posible exceso de presión 

turística, una adecuada contención y selectividad de la accesibilidad puede resultar fundamental para 

evitar el desbordamiento de la capacidad de carga de las islas. En todo caso las islas deben de ser 

conscientes de que la accesibilidad turística a larga distancia genera una factura ambiental en emisiones 

de CO2 y otros gases con efecto invernadero significativas. Por lo tanto es necesario combinar la 

aplicación de políticas insulares ecorresponsables, con la obtención del reconocimiento internacional de 

su excepcional dependencia con relación a los transportes de acceso y salida de la isla. 

24. Resolver adecuadamente la disponibilidad de los recursos financieros que requiere el desarrollo 

turístico insular, combinando la acción gubernamental directa e indirecta, las actuaciones concertadas con 

la iniciativa privada insular, y la búsqueda de capital exterior en los bancos públicos y privados de ámbito 

regional e internacional. Impulsar la mejor articulación posible del turismo en el conjunto de la economía 

insular (incluida la agricultura y la pesca), favoreciendo una amplia red de pequeñas y medianas empresas 

de capital local que multipliquen los efectos económicos del turismo, amplíen los servicios ofertados de 

pequeña escala, e integren activa y beneficiosamente a la población local. No olvidar que el factor 

multiplicador del gasto turístico es económica, social y ambientalmente mucho más interesante que el 

mero crecimiento del número de visitantes.  

25. Planificar anticipada y flexiblemente la inversión y ordenación de las infraestructuras turísticas de 

forma que resulten viables, acompañen al desarrollo turístico, aporten sus sinergias con relación al 

desarrollo insular, y minimicen los impactos no deseables. No tratar de resolver las manifestaciones de 

desbordamiento de la capacidad de carga de un territorio a base a multiplicar las infraestructuras, ya que 

con ello se contribuiría a agudizar los procesos de degradación hacia el futuro. 

26. Impulsar y comprometerse en la formación de los recursos humanos empresariales, profesionales y 

laborales relacionados con el DTS en los PEI e islas. Analizar los programas de formación y facilidades 

existentes para poder determinar las carencias que hayan y tomar las medidas necesarias.  

Una gestión responsable de los recursos naturales 

27. Incorporar desde el principio el impacto turístico con relación a los factores ambientales clave por su 

incidencia en el ámbito insular (suelo valioso, movilidad, agua, energía, materiales, residuos…), en los 

problemas ambientales globales (calentamiento, destrucción de la capa de ozono, la pérdida de 

biodiversidad…); y además, vincular el desarrollo turístico a una planificación y gestión sostenible de 

dichos factores que contemple una integración positiva en sus correspondientes entornos. 

28. Diseñar estrategias y proyectos turísticos que planteen una buena relación entre la movilidad que 

requieren y los impactos y costes que generan, favoreciendo la reducción de los desplazamientos 

obligados y la proximidad de los servicios demandados, e incentivando la utilización voluntaria del 

transporte colectivo en largas distancias y los desplazamientos peatonales y en bicicleta en los trayectos 

cortos. 

29. Establecer y vigilar la calidad del agua en los principales puntos de baño de la isla, e instrumentar 

sistemas de información y certificación fiables, a poder ser, de forma integrada y con criterios comunes 

en el ámbito regional. 

30. Concebir la utilización turística de los recursos hídricos de una zona desde la consideración del “ciclo 

completo del agua”, teniendo presente sus prioridades de uso en dicha zona, introduciendo medidas 

adecuadas en la captación (atención a acuíferos y cursos naturales), asegurar su calidad, ahorro, 

eficiencia, depuración, reutilización, y vertido limpio, de forma que los nuevos proyectos turísticos no 

sólo no incrementen los problemas del agua en su entorno, sino que contribuyan a resolverlos. Evitar 

recurrir masivamente a la desalación de agua marina por su coste y la factura energética que supone.  

31. Reducir el consumo energético y controlar las correspondientes emisiones en los proyectos turísticos: 

utilización de energías renovables (solares, eólicas…), diseño bioclimático de la edificación, ahorro del 

consumo y aumento de eficiencia de los equipos en instalaciones, etc. 

32. Evaluar la incidencia de los residuos generados por los desarrollos turísticos y adoptar soluciones que 

no desestabilicen los sistemas de gestión de basuras existentes en cada zona: reducir su generación; evitar 

los vertidos incontrolados; introducir sistemas de recogida selectiva, tratamiento, y reutilización; y reducir 

al mínimo y gestionar adecuadamente la fracción de rechazo. 
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33. Adaptar la edificación turística al entorno y condiciones locales mediante la aplicación de criterios 

estéticos, diseño bioclimáticos, utilización de materiales adecuados, y la aplicación de sistemas e 

instalaciones que reduzcan el consumo de recursos escasos y la generación de emisiones no deseables 

(CFCs, CO2, N2O,CH4…..). 

Un compromiso con la sensibilización ambiental, la colaboración voluntaria, y el seguimiento de la 

evolución insular 

34. Promocionar campañas de sensibilización social sobre el DTS entre todos los sectores y agentes 

involucrados directa e indirectamente con el turismo, constituye un requisito imprescindible para afrontar 

el cambio cultural que ello comporta. Dichas campañas debieran estar coordinadas y diseminadas en 

función de sus destinatarios concretos: empresarios turísticos, visitantes, trabajadores, población en 

general, centros de formación. 

35. Impulsar los códigos de conducta voluntarios sobre turismo sostenible entre todos los agentes 

involucrados en el sector turístico. 

36. Fomentar la implantación de eco-etiquetas como un instrumento del turismo sostenible.  

37. Promocionar las eco-auditorías y sistemas de gestión de calidad ambiental en el sector turístico 

(hoteles, golf, puertos…) y concertar su incorporación a las normativas insulares. 

38. Contrastar permanentemente la evolución de los principales parámetros relacionados con el turismo, 

la calidad de vida, y la sostenibilidad insular, mediante la creación de observatorios insulares que evalúen 

pública y periódicamente los principales indicadores del sistema insular, y establezca un seguimiento 

sobre el grado de cumplimiento de los programas institucionales relacionados con los objetivos arriba 

indicados. 

 

ÁREAS CLAVE DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL PARA IMPULSAR 

UN DESARROLLO TURÍSTICO INSULAR SOSTENIBLE 

39. Es muy conveniente reforzar la cooperación entre islas del mismo ámbito regional. 

40. Las fronteras de estas regiones se determinarán por intereses y metas comunes a nivel económico y 

cultural para que su delimitación sea operativa.  

41. Las actividades a desarrollar en el ámbito regional podrían incluir: 

 reglamentos a nivel regional y reservas marinas trans-fronterizas; 

 foros de debate sobre temas relacionados con el DTS en el ámbito regional, y propiciar la extensión y 

homologación de políticas comunes, estándares, indicadores, incentivos y ecotasas turísticas…así 

como la elaboración de códigos de conducta y etiquetas de calidad voluntarias que contribuyan a 

mejorar y promocionar una imagen ecorresponsable entre los consumidores turísticos.  

 servicios de interés común: información y contactos, asistencia técnica multitemática, banco de buenas 

prácticas, asesoramiento tecnológico y de gestión sostenible…; 

 cursos y ciclos de formación de empresarios, cuadros de la administración, y profesionales… 

 colaboraciones entre islas en el intercambio de experiencias; 

 cooperación en tareas de comercialización, “joint-ventures empresariales” y contactos con 

instituciones de financiación. 

 

 

 

ÁREAS CLAVE DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL PARA IMPULSAR 

UN DESARROLLO TURÍSTICO INSULAR SOSTENIBLE 

42. El ámbito internacional en el que se enmarcan los PEI e islas resulta fundamental para evaluar 

situaciones y escenarios, articular políticas, facilitar medios, y elaborar orientaciones desde una 

perspectiva del turismo a nivel mundial. No puede olvidarse el proceso de globalización en el que 

vivimos, ni que muchos de los grandes acuerdos y directrices que afectan a los PEI, se concretan en los 
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foros internacionales tanto institucionales, principalmente NNUU, como privados, grandes asociaciones 

empresariales, fondos de inversión ….. 

43. En el ámbito internacional existe una multitud de organismos e instituciones que se relacionan con los 

PEI, las islas y su desarrollo sostenible. Entre ellos cabe referirse por su influencia e importancia 

operativa a los siguientes: AOSIS, la Alianza de PEI, NNUU sus Departamentos y Agencias (el PNUMA, 

el PNUD, UNESCO….), el Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo y la Organización Mundial 

del Turismo. Sería conveniente desarrollar una Guía de funciones y programas sobre turismo sostenible a 

nivel internacional. 

44. Las actividades que se pueden promocionar a nivel internacional incluye: 

 Agenda de propuestas e iniciativas a presentar ante la comunidad internacional y la elaboración de los 

grandes convenios internacionales, relacionadas con el DTS en las PEI e islas. 

 Análisis, indicadores, estadística, prospectiva, y orientaciones estratégicas sobre turismo y desarrollo 

sostenible en los PEI e islas.  

 Realización de una Conferencia Internacional y concesión de un Premio Mundial cada dos o tres años 

con la presentación de un Informe-Balance-Orientación sobre el DTS en los PEI e islas. 

 Tareas de formación de alto nivel para cuadros y agentes turísticos de los PEI, y cursos y seminarios 

de divulgación y aplicación sobre aspectos clave sobre la planificación y gestión sostenible del turismo 

en las islas. 

 Desarrollo de un programa de información vía Internet con contenidos básicos y “buenas prácticas” 

sobre DTS… 

 Asistencia técnica y promoción de Proyectos-Demostración sobre DTS 

 

 

 
Fonte: Cabildo de Lanzarote (2009). 
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Anexo 19 – Declaração das ONGs do Mediterrâneo sobre Turismo Sustentável e 

Participação da Sociedade Civil (1998) 
 

Constatando que el Mediterráneo ha perdido protagonismo como destino turístico frente al 

fortalecimiento de nuevas áreas emergentes – 30% del mercado mundial en 1996 frente al 37% en 1970 –, 

pero que sigue siendo el primer espacio turístico mundial, y que las previsiones de futuro apuntan hacia 

un incremento en las llegadas internacionales de turistas; 

Observando que desde hace tiempo existe una percepción negativa del turismo como actividad que genera 

impactos negativos para la sociedad y el patrimonio natural y cultural del área donde se asienta; 

Convencidos de que la actividad turística es una buena apuesta para conseguir un desarrollo sostenible del 

Mediterráneo, debido a su capacidad de generar recursos económicos - los ingresos anuales superaron en 

1997 los 115.000 millones de dólares EUA y ocupó a más de 6 millones de personas - y de gestionar y 

preservar recursos naturales y culturales; 

Destacando que el Mediterráneo constituye un espacio muy rico en paisajes y culturas, cuna de 

civilizaciones y mar de intercambios que repercuten en la estructura social y económica de los pueblos 

ribereños; 

Recordando que, desgraciadamente, el Mediterráneo también ha sido y es un espacio de desencuentros, de 

conflictos y de guerras. 

Insistiendo en que resulta necesario continuar trabajando para que el Mediterráneo pueda ser un espacio 

de cooperación y de desarrollo en el que su diversidad cultural, ambiental y económica sea considerada 

un valor a preservar; 

Convencidos de que es fundamental que el turismo experimente cambios estructurales para que reduzca 

su estacionalidad - el 80% de turistas llegan entre mayo y septiembre -; se abra a todas las regiones - el 

85% de la actividad turística se concentra en los cuatro países miembros de la Unión Europea - y sea más 

sensible a las características de cada uno de los espacios; 

Subrayando que, para este cambio de rumbo, el turismo tiene que sustentarse en criterios de 

sostenibilidad, siendo ecológicamente aceptable, económicamente viable y socialmente justo, además de 

institucionalmente asumible; 

Convencidos de la necesidad de una mayor implicación de la sociedad civil en los procesos que afectan al 

turismo y, concretamente, en la planificación y gestión de los espacios turísticos; 

Por todo ello, y con el objetivo de conseguir un turismo más sostenible en el Mediterráneo, las ONGs 

reunidas en Barcelona (España) del 19 al 20 de noviembre del 1998 con motivo del V Forum Ambiental 

del Mediterráneo nos comprometemos a aplicar y difundir las siguientes: 

 

ACCIONES PRIORITARIAS 

1. Realizar propuestas de buenas prácticas para un turismo sostenible y difundir sus resultados en todo el 

Mediterráneo. Continuar impulsando proyectos, como el proyecto Ulixes 21, por un turismo sostenible 

en el Mediterráneo, realizado por MED Forum.  

Por un nuevo modelo de turismo 

2. Impulsar una reestructuración de los espacios turísticos del litoral mediterráneo, articulando de forma 

integrada el patrimonio natural y cultural. Incorporar en una estrategia global los países que viven al 

margen del proceso turístico y las regiones interiores que, frecuentemente, quedan infravaloradas y 

relegadas a un papel de subordinación con respecto a la línea de costa.  

3. Evitar la litoralización, la masificación y la estacionalidad de la actividad turística.  

4. Desarrollar políticas especiales de protección de la franja litoral, dado que este espacio es el que sufre 

más los impactos negativos que produce el turismo. Proponer la creación de Zonas Especialmente 

Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), de acuerdo con el Protocolo sobre las zonas 

especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo (Protocolo ZEP) del Convenio 

de Barcelona para la protección del medio marino y de la zona costera del Mediterráneo (1995), y la 

aplicación de otras leyes de protección, según ámbitos competenciales, con el objetivo de conseguir la 

protección real de, como mínimo, un 20 % del litoral de cada país, para preservarlo de la presión 

urbanística. Estas zonas deben llevar asociados planes de desarrollo turístico sostenible.  
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5. Diversificar y diferenciar los destinos turísticos huyendo de la estandarización y potenciando las 

singularidades con una nueva oferta turística que relacione cultura, naturaleza, ocio y turismo, y en la 

que el territorio sea el protagonista fundamental. La Agenda 21 Local es el instrumento idóneo para 

canalizar la participación civil, sobretodo de las ONGs locales. Las administraciones estatales y 

regionales deben de ofrecer la ayuda técnica y financiera necesaria, para que todas las 

administraciones locales desarrollen su propia Agenda 21.  

6. Evitar el reduccionismo "alojamiento = destino turístico", ofreciendo productos turísticos integrados de 

interés cultural y paisajístico abiertos a la región y a la sociedad y, especialmente en la costa, que 

eviten la creación de complejos turísticos cerrados y la privatización del litoral.  

7. Reducir la estacionalidad difundiendo las ventajas de visitar el Mediterráneo durante los meses de 

menor afluencia y adecuando la oferta de equipamientos y productos turísticos. Desarrollar 

modalidades de turismo alternativas a la tradicional de sol y playa: cultural, rural, ecológico, urbano, 

de congresos, etc.  

8. Potenciar un turismo que consuma menos recursos consiguiendo que, como actividad económica, 

cierre los ciclos energéticos y de recursos que altera y promoviendo políticas relacionadas con el uso 

del transporte público. Las ONGs denunciaran aquellas políticas que fomenten un mayor consumo de 

recursos y exigirán la aprobación de estrategias y programas de acción medio ambientales, así como la 

realización de evaluaciones de impacto ambiental.  

Políticas para la sostenibilidad 

9. Evitar y denunciar las políticas que creen confusión sobre la sostenibilidad. Rehuir las políticas 

erróneas que, con la excusa de buscar un turismo de "calidad", impulsan proyectos que implican una 

mayor degradación del paisaje, homogeneización de la oferta, pérdida de identidad y de biodiversidad, 

etc. Las ONGs, como representantes de la sociedad civil organizada, deben denunciar el mal uso de los 

conceptos de sostenibilidad.  

10. Diseñar propuestas para que la actividad turística contribuya a la protección del medio ambiente, a la 

rehabilitación de los paisajes degradados, a la valorización del patrimonio y a la consecución y 

consolidación de la paz. Evitar las actuaciones que puedan generar tensiones entre el turista y la 

población local. Las ONGs propondrán en los foros internacionales de ámbito mediterráneo, que no 

se desligue la protección del medio ambiente de la lucha contra pobreza, con el objetivo de conseguir 

un turismo internacional socialmente justo.   

11. Exigir transparencia en todas las decisiones que atañen al turismo, dada la magnitud de las 

repercusiones que comporta esta actividad en el Mediterráneo. Tener acceso a toda la información 

relacionada con el turismo y establecer mecanismos para que las ONGs puedan participar en la toma 

de decisiones.  

Información y participación 

12. Vincular los operadores turísticos para que se produzca un cambio de rumbo, tanto en la demanda 

como en la oferta. Es necesario que los operadores turísticos apoyen y realicen programas de 

educación ambiental y que los turistas asuman un papel activo en la confección de una oferta turística 

sostenible. Que se potencien las estancias largas y se eviten las visitas "relámpago", especialmente 

cuando los desplazamientos son a larga distancia. Las ONGs potenciaran el trabajo conjunto con los 

sectores económicos privados que apoyen y practiquen un modelo de turismo sostenible.  

13. Fomentar una mayor implicación de la población local en general y de las ONGs en particular, en la 

planificación y gestión del turismo. El turismo sostenible tiene que ser socialmente justo en cuanto a 

la redistribución de la riqueza que genera, para que no provoque una desestructuración social allí 

donde se desarrolla. El turismo tiene que ser una pieza más en una economía diversificada, evitando 

la monofuncionalidad turística.  

14. Promover iniciativas y programas de sensibilización e información dirigidos a los turistas, residentes, 

sectores productivos y administración. Difundir los valores de la sostenibilidad en todos los sentidos. 

Las ONGs asumirán un papel primordial en la difusión de los valores de la sostenibilidad en materia 

turística.  

15. Crear un foro permanente de debate, que podría incorporarse a las instancias internacionales 

existentes (Comisión Mediterránea del Desarrollo Sostenible - PAM/PNUMA, Organización 

Mundial del Turismo - OMT, Proceso euromediterráneo, etc.), en el que estén representados todos 

los sectores implicados y del que las ONGs deben ser miembros en representación de los turistas y de 

la sociedad civil en general.   
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16. Integrar los conceptos y valores de la sostenibilidad en la formación de los profesionales y conseguir 

la implicación y la complicidad de los medios de comunicación para difundir estos valores. Las 

ONGs se implicaran a fondo elaborando materiales pedagógicos y organizando actividades 

formativas y divulgativas, tanto para estos colectivos como para sus asociados y voluntarios.  

Consenso y concertación 

17. Fomentar el consenso y la concertación entre las diferentes partes implicadas de una misma área 

turística, con el fin de que cualquier actividad llevada a cabo se enmarque en un plan de desarrollo 

sostenible e integrado y se eviten acciones contradictorias.  

 

MED Forum trasladará estas propuestas a los organismos internacionales, regionales y nacionales, ya sea 

a través de la propia Red o de las ONGs miembros, para que, conjuntamente con los otros sectores 

afectados, consigamos avanzar hacia el desarrollo de un turismo sostenible que permita preservar los 

extraordinarios valores naturales y culturales del conjunto de la cuenca mediterránea. 

Sant Feliu de Guíxols (España), 24 de octubre de 1998. 

 

 Fonte: MED Forum (2009). 
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Anexo 20 – Código Mundial de Ética do Turismo (1999) 
 

“ O CÓDIGO MUNDIAL DE ÉTICA DO TURISMO” 

Preâmbulo 

Nós, Membros da Organização Mundial do Turismo (OMT), representantes da indústria mundial, 

delegados dos Estados, territórios, empresas, instituições e organismos reunidos em Assembleia-Geral em 

Santiago do Chile neste 1 de Outubro de 1999,  

Reafirmando os objectivos enunciados no artigo 3º dos Estatutos da Organização Mundial do Turismo, e 

conscientes do papel “decisivo e central” reconhecido a esta Organização pela Assembleia-Geral das 

Nações Unidas, na promoção e desenvolvimento do turismo, visando contribuir para a expansão 

económica, compreensão internacional, paz, e prosperidade, bem como para o respeito universal e 

observância dos direitos do Homem e liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião; 

Profundamente convencidos que, pelos contactos directos, espontâneos e não mediatizados que permite 

entre homens e mulheres de culturas e modos de vida diferentes, o turismo representa uma força viva ao 

serviço da paz, bem como um factor de amizade e compreensão entre os povos do mundo; 

Inserindo-se numa lógica tendente a conciliar sustentavelmente a protecção ambiental, desenvolvimento 

económico e a luta contra a pobreza, como a formulada pelas Nações Unidas em 1992 aquando da 

“Cimeira da Terra” do Rio de Janeiro, expressa no Programa de acção 21, adoptado nessa ocasião;  

Tomando em consideração o crescimento rápido e contínuo, não só passado como previsível, da 

actividade turística, que resulta de motivações de lazer, negócios, cultura, religião ou saúde, e produz 

poderosos efeitos, positivos e negativos, no ambiente, economia e sociedade dos países de origem e 

destino, nas comunidades locais e populações autóctones, e nas relações e trocas internacionais; 

Tendo por finalidade promover um turismo responsável e sustentável, acessível a todos no quadro do 

direito que qualquer pessoa tem de utilizar o seu tempo livre em lazer ou viagens, e no respeito pelas 

escolhas sociais de todos os povos;  

Mas igualmente persuadidos que a indústria turística mundial, no seu conjunto, tem muito a ganhar em 

desenvolver-se num meio que favoreça a economia de mercado, a empresa privada e a liberdade do 

comércio, permitindo-lhe optimizar os seu efeitos benéficos em termos de criação de actividade e 

empregos; 

Intimamente convencidos que sempre que se respeitem determinados princípios, e observem certas 

regras, um turismo responsável e sustentável não é incompatível com uma liberalização acrescida das 

condições que presidem ao comércio de serviços e ao abrigo das quais operam as empresas deste sector, e 

que é possível, neste domínio, conciliar economia e ecologia, ambiente e desenvolvimento, abertura às 

trocas internacionais e protecção das identidades sociais e culturais;  

Considerando, ao intentá-lo, que todos os actores do desenvolvimento turístico - administrações 

nacionais, regionais e locais, empresas, associações profissionais, trabalhadores do sector, organizações 

não governamentais e outros organismos da indústria turística - mas também as comunidades de 

acolhimento, órgãos de informação e os próprios turistas, exercem responsabilidades diferenciadas mas 

interdependentes na valorização individual e social do turismo, e que a enumeração dos direitos e deveres 

de cada um contribuirá para a realização deste objectivo;  

Preocupados em promover um verdadeiro partenariado entre os actores públicos e privados do 

desenvolvimento turístico, a exemplo do que a Organização Mundial do Turismo vem fazendo ao abrigo 

da Resolução 364 (XII) adoptada pela Assembleia-Geral de 1997 (Istambul), e desejando ver um 

partenariado e uma cooperação da mesma natureza estender-se, de modo aberto e equilibrado, às relações 

entre países emissores e receptores e respectivas indústrias turísticas; 

Colocando-nos na esteira das Declarações de Manila de 1980 sobre o turismo mundial e de 1997 sobre o 

impacto do Turismo na sociedade, bem como da Carta do Turismo e do Código do Turista adoptados em 

Sofia em 1985 sob a égide da OMT;  

Mas estimando que estes instrumentos devem ser completados por um conjunto de princípios 

interdependentes na sua interpretação e aplicação, com base nos quais os actores do desenvolvimento 

turístico deveriam reger a sua conduta neste início do século XXI; 

Utilizando, para efeitos do presente instrumento, as definições e classificações aplicáveis às viagens, e 

nomeadamente as noções de “visitante”, de “turista” e de “turismo”, adoptados pela Conferência 

Internacional de Otava, realizada de 24 a 28 de Junho de 1991,e aprovadas, em 1993, pela Comissão de 

Estatística das Nações Unidas na sua 27ª Sessão; 
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Fazendo referência nomeadamente aos seguintes instrumentos: 

• Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 1948; 

• Pacto Internacional relativo aos direitos económicos, sociais e culturais, de 16 de Dezembro de 1966; 

• Pacto Internacional relativo aos direitos civis e políticos, de 16 de Dezembro de 1966; 

• Convenção sobre o transporte aéreo de Varsóvia, de 12 de Outubro de 1929; 

• Convenção Internacional da aviação civil de Chicago, de 7 de Dezembro de 1944, bem como às 

Convenções de Tóquio, Haia e Montreal com ela relacionadas;  

• Convenção sobre facilidades alfandegárias para o turismo, de 4 de Julho de 1954 e Protocolo associado; 

• Convenção sobre a protecção do património cultural e natural mundial, de 23 de Novembro de 1972; 

• Declaração de Manila sobre o Turismo Mundial, de 10 de Outubro de 1980;  

• Resolução da 6ª Assembleia-Geral da OMT (Sofia) adoptando a Carta do Turismo e Código do Turista , 

de 26 de Setembro de 1985; 

• Convenção relativa aos Direitos da Criança, de 26 de Janeiro de 1990; 

• Resolução da 9ª Assembleia-Geral da OMT (Buenos Aires), sobre matérias de facilitação das viagens, 

da segurança e protecção dos turistas, de 4 de Outubro de 1991; 

• Declaração do Rio de Janeiro sobre o ambiente e o desenvolvimento, de 13 de Junho de 1992; 

• Acordo Geral sobre o Comércio e os Serviços, de 15 de Abril de 1994; 

• Convenção sobre a biodiversidade, de 6 de Janeiro de 1995; 

• Resolução da 11ª Assembleia-Geral da OMT (Cairo) sobre a prevenção do turismo sexual organizado, 

de 22 de Outubro de 1995;  

• Declaração de Estocolmo contra a exploração sexual de crianças para fins comerciais, de 28 de Agosto 

de 1996; 

• Declaração de Manila sobre o impacto do turismo na sociedade, de 22 de Maio de 1997; 

• Convenções e recomendações adoptadas pela Organização Internacional do Trabalho em matéria de 

convenções colectivas, de proibição do trabalho forçado e do trabalho de menores, de defesa dos direitos 

dos povos autóctones, de igualdade de tratamento e de não discriminação no trabalho; 

Afirmamos o direito ao turismo e à liberdade das deslocações turísticas; 

Expressamos a nossa vontade em promover uma ordem turística mundial, equitativa, responsável e 

sustentável, em benefício partilhado de todos os sectores da sociedade, num contexto de uma economia 

internacional aberta e liberalizada, e 

Proclamamos solenemente com esse objectivo os princípios do Código Mundial de Ética do Turismo. 

PRINCÍPIOS 

ARTIGO 1º 

Contribuição do turismo para a compreensão e respeito mútuo entre homens e sociedades 

1) A compreensão e a promoção dos valores éticos comuns à humanidade, num espírito de tolerância e de 

respeito pela diversidade das crenças religiosas, filosóficas e morais, são ao mesmo tempo fundamento e 

consequência de um turismo responsável; os actores do desenvolvimento turístico e os próprios turistas 

devem ter em conta as tradições ou práticas sociais e culturais de todos os povos, incluindo as das 

minorias e populações autóctones, reconhecendo a sua riqueza; 

2) As actividades turísticas devem conduzir-se em harmonia com as especificidades e tradições das 

regiões e países de acolhimento, e observando as suas leis, usos e costumes; 

3) As comunidades de acolhimento por um lado, e os actores profissionais locais por outro, devem 

aprender a conhecer e respeitar os turistas que os visitam, e informar-se sobre os seus modos de vida, 

gostos e expectativas; a educação e formação ministradas aos profissionais contribuem para um 

acolhimento hospitaleiro;  

4) As autoridades públicas têm por missão assegurar a protecção dos turistas e visitantes, bem como dos 

seus bens; devem conceder especial atenção à segurança dos turistas estrangeiros, por causa da sua 

particular vulnerabilidade; disponibilizar meios específicos de informação, de prevenção, de protecção, de 

seguros e de assistência, correspondendo às necessidades deles; os atentados, agressões, raptos ou 

ameaças visando os turistas e os trabalhadores da indústria turística, bem como as destruições voluntárias 
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de instalações turísticas ou de elementos do património cultural ou natural, devem ser severamente 

condenadas e reprimidas em conformidade com as respectivas legislações nacionais; 

5) Os turistas e visitantes devem evitar, aquando das suas deslocações, praticar actos criminosos ou 

considerados delituosos pelas leis do país visitado, bem como comportamentos considerados chocantes ou 

que firam as populações locais, ou ainda susceptíveis de atentar contra o meio ambiente local; devem 

abster-se de todo o tráfico de droga, armas, antiguidades, espécies protegidas, bem como de produtos ou 

substâncias perigosas ou proibidas pelas regulamentações nacionais; 

6) Os turistas e visitantes têm a responsabilidade de procurar informar-se, antes mesmo da sua partida, 

sobre as características dos países que se propõem visitar; devem ter consciência dos riscos em matéria de 

saúde e segurança inerentes a toda a deslocação para fora do seu meio habitual, e comportar-se de 

maneira a minimizar esses riscos. 

ARTIGO 2º 

O turismo, vector de desenvolvimento individual e colectivo 

1) O turismo, actividade a maior parte das vezes associada ao repouso, à descontracção, ao desporto, ao 

acesso à cultura e à natureza, deve ser concebido e praticado como meio privilegiado de desenvolvimento 

individual e colectivo; praticado com a necessária abertura de espírito, constitui um factor insubstituível 

de auto-educação, de tolerância mútua e de aprendizagem das diferenças legítimas entre povos e culturas, 

e da sua diversidade;  

2) As actividades turísticas devem respeitar a igualdade entre homens e mulheres; devem tender a 

promover os direitos do Homem e, especialmente, os particulares direitos dos grupos mais vulneráveis, 

nomeadamente as crianças, os idosos ou deficientes, as minorias étnicas e os povos autóctones;  

3) A exploração dos seres humanos sob todas as suas formas, nomeadamente sexual, e especialmente no 

caso das crianças, vai contra os objectivos fundamentais do turismo e constitui a sua própria negação; a 

esse título e em conformidade com o direito internacional, ela deve ser rigorosamente combatida com a 

cooperação de todos os Estados envolvidos e sancionada sem concessões pelas legislações nacionais, quer 

dos países visitados, quer dos de origem dos actores desses actos, mesmo quando estes são executados no 

estrangeiro;  

4) As deslocações por motivos de religião, de saúde, de educação e de intercâmbios culturais ou 

linguísticos constituem formas particularmente interessantes de turismo, que merecem ser encorajadas; 

5) A introdução nos programas de educação de um ensino sobre o valor dos intercâmbios turísticos, dos 

seus benefícios económicos, sociais e culturais, mas também dos seus riscos, deve ser encorajada. 

ARTIGO 3º 

O turismo, factor de desenvolvimento sustentável 

1) O conjunto dos actores do desenvolvimento turístico têm o dever de salvaguardar o ambiente e os 

recursos naturais, na perspectiva de um crescimento económico são, contínuo e sustentável, capaz de 

satisfazer equitativamente as necessidades e as aspirações das gerações presentes e futuras; 

2) Todos os tipos de desenvolvimento turístico que permitam economizar os recursos naturais raros e 

preciosos, nomeadamente a água e a energia, bem como evitar na medida do possível a produção de 

dejectos, devem ser privilegiados e encorajados pelas autoridades públicas nacionais, regionais e locais; 

3) A repartição no tempo e no espaço dos fluxos de turistas e de visitantes, especialmente o que resulta 

das licenças de férias e das férias escolares, e um melhor equilíbrio entre locais frequentados devem ser 

procurados por forma a reduzir a pressão da actividade turística sobre o meio ambiente, e a aumentar o 

seu impacto benéfico na indústria turística e na economia local; 

4) As infra-estruturas devem estar concebidas e as actividades turísticas ser programadas por forma a que 

seja protegido o património natural constituído pelos ecossistemas e a biodiversidade, e que sejam 

preservadas as espécies ameaçadas da fauna e flora selvagens; os actores do desenvolvimento turístico, 

nomeadamente os profissionais, devem permitir que lhes sejam impostas limitações ou obstáculos às suas 

actividades quando elas sejam exercidas em zonas particularmente sensíveis: regiões desérticas, polares 

ou de alta montanha, zonas costeiras, florestas tropicais ou zonas húmidas, propícias à criação de parques 

naturais ou reservas protegidas;  

5) O turismo de natureza e o ecoturismo são reconhecidos como formas de turismo especialmente 

enriquecedoras e valorizadoras, sempre que respeitem o património natural e as populações locais se 

ajustem à capacidade de acolhimento dos lugares turísticos. 

ARTIGO 4º 

O turismo, utilizador do património cultural da humanidade e contribuindo para o seu enriquecimento 
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1) Os recursos turísticos pertencem ao património comum da humanidade. As comunidades dos territórios 

onde eles se situam têm face a eles direitos e obrigações especiais; 

2) As políticas e actividades turísticas são desenvolvidas no respeito pelo património artístico, 

arqueológico e cultural, competindo-lhes a sua preservação e transmissão às gerações futuras; um cuidado 

especial deve ser concedido à preservação e valorização dos monumentos, santuários e museus, bem 

como de locais históricos e arqueológicos, quando estejam em grande parte abertos à frequência turística; 

deve ser encorajado o acesso do público aos bens e monumentos culturais privados, no respeito pelos 

direitos dos seus proprietários, bem como aos edifícios religiosos, sem prejudicar as necessidades do 

culto; 

3) Os recursos obtidos pela frequência dos locais e monumentos culturais estão vocacionados, pelo menos 

em parte, para ser utilizados na manutenção, salvaguarda, valorização e enriquecimento desse património;  

4) A actividade turística deve ser concebida por forma a permitir a sobrevivência e desenvolvimento de 

produções culturais e artesanais tradicionais, bem como do folclore, e não para provocar a sua 

padronização e empobrecimento. 

ARTIGO 5º 

O turismo, actividade benéfica para os países e comunidades de acolhimento 

1) As populações locais estão associadas às actividades turísticas e participam equitativamente nos 

benefícios económicos, sociais e culturais que geram, e nomeadamente na criação de emprego directo ou 

indirecto que daí resulta;  

2) As políticas turísticas devem ser conduzidas de tal forma que contribuam para a melhoria do nível de 

vida das populações das regiões visitadas e respondam às suas necessidades. A concepção urbanística e 

arquitectónica e o modo de exploração das estâncias e alojamentos devem visar a sua melhor integração 

no tecido económico e social local. Em caso de iguais habilitações deve ser prioritariamente seleccionado 

o emprego de mão-de-obra local;  

3) Uma particular atenção deve ser dada aos problemas específicos das zonas costeiras e aos territórios 

insulares, bem como às regiões rurais ou de média montanha frágeis, para quem o turismo representa 

muitas vezes uma das raras oportunidades de desenvolvimento face ao declínio das actividades 

económicas tradicionais; 

4) Os profissionais do turismo, nomeadamente os investidores, devem, no quadro da regulamentação 

estabelecida pelas autoridades públicas, proceder a estudos de impacto dos seus projectos de 

desenvolvimento no ambiente e meios naturais; devem de igual forma prestar, com a maior transparência 

e objectividade requerida, as informações quanto aos seus futuros programas e aos impactos previstos, 

abrindo-se ao diálogo nessas matérias com as populações interessadas. 

ARTIGO 6º 

Obrigações dos actores do desenvolvimento turístico 

1) Os actores profissionais do turismo têm por obrigação fornecer aos turistas uma informação objectiva e 

sincera sobre os destinos, sobre as condições de viagem, de acolhimento e de estada; asseguram a 

transparência perfeita das cláusulas dos contactos propostos aos seus clientes, quer em matéria da 

natureza, preço e qualidade das prestações que se comprometem fornecer, quer das contrapartidas 

financeiras que lhes incumbem em caso de ruptura unilateral por sua parte dos referidos contratos; 

2) Os profissionais do turismo, quando isso depender de si, preocupam-se, em cooperação com as 

autoridades públicas, pela segurança, prevenção de acidentes, protecção sanitária e higiene alimentar dos 

que aos seus serviços recorrem; zelam pela existência de sistemas de seguro e assistência apropriados; 

aceitam a obrigação de prestar contas, segundo as modalidades previstas nas regulamentações nacionais, 

e, se necessário, pagar uma indemnização equitativa no caso de desrespeito pelas suas obrigações 

contratuais; 

3) Os profissionais do turismo, quando tal depender de si, contribuem para o pleno desenvolvimento 

cultural e espiritual dos turistas e permitem o exercício, durante as deslocações, do seu culto religioso; 

4) As autoridades públicas dos Estados de origem e dos países de acolhimento, em ligação com os 

profissionais interessados e suas associações, zelam pela existência dos mecanismos necessários ao 

repatriamento dos turistas no caso de falência das empresas que organizaram as suas viagens; 

5) Os governos têm o direito - e o dever - especialmente em caso de crise, de informar os seus viajantes 

das condições difíceis, mesmo dos perigos que podem encontrar por ocasião das suas deslocações ao 

estrangeiro; incumbe-lhes, no entanto, fornecer tais informações sem prejudicar de forma injustificada ou 

exagerada a indústria turística dos países de acolhimento e os interesses dos seus próprios operadores; o 
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conteúdo de eventuais avisos deve assim ser previamente discutido com as autoridades dos países de 

acolhimento e os profissionais interessados; as recomendações formuladas serão estritamente 

proporcionais à gravidade das situações e limitadas às zonas geográficas onde a insegurança estiver 

provada devendo ser aligeiradas ou anuladas logo que o retorno à normalidade o permitir; 

6) A imprensa, nomeadamente a imprensa turística especializada e os outros média, incluindo os 

modernos meios de comunicação electrónica, devem fornecer uma informação honesta e equilibrada 

sobre os acontecimentos e situações susceptíveis de influir na frequência turística; têm igualmente por 

missão fornecer indicações precisas e fiáveis aos consumidores de serviços turísticos. As novas 

tecnologias de comunicação e o comércio electrónico devem ser igualmente desenvolvidos e utilizados 

para esse fim, não devendo, de forma alguma tal como a imprensa e os média incentivar o turismo sexual. 

ARTIGO 7º 

Direito ao turismo 

1) A possibilidade de aceder, directa e pessoalmente, à descoberta das riquezas do planeta constitui um 

direito aberto a todos os habitantes do mundo. A participação cada vez mais alargada no turismo nacional 

e internacional deve ser considerada como uma das melhores expressões possíveis do crescimento 

contínuo do tempo livre, e não deve ser obstaculizada;  

2) O direito ao turismo para todos deve ser visto como corolário do direito ao repouso e aos tempos livres, 

e nomeadamente do direito a uma razoável limitação da duração do trabalho e licenças periódicas pagas, 

garantido no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e no artigo 7.1 do Pacto 

Internacional relativo aos direitos económicos, sociais e culturais;  

3) O turismo social, e nomeadamente o turismo associativo, que permite o acesso do maior número de 

cidadãos aos tempos livres, às viagens e às férias, deve ser desenvolvido com o apoio das autoridades 

públicas;  

4) O turismo das famílias, dos jovens e dos estudantes, das pessoas de idade e dos deficientes deve ser 

encorajado e facilitado.  

ARTIGO 8º 

Liberdade das deslocações turísticas 

1) Os turistas e visitantes beneficiam, no respeito pelo direito internacional e legislações nacionais, da 

liberdade de circulação, quer no interior do seu país, quer de um para outro Estado, em conformidade com 

o artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos do Homem; devem poder aceder às zonas de trânsito e 

estada, bem como aos locais turísticos e culturais sem exageradas formalidades, nem discriminação; 

2) Os turistas e visitantes devem ver-lhes reconhecida a faculdade de utilizar todos os meios de 

comunicação disponíveis, interiores ou exteriores; devem beneficiar de um pronto e fácil acesso aos 

serviços administrativos, judiciários e de saúde locais; bem como ao livre contacto com as autoridades 

consulares do seu país de origem, em conformidade com as convenções diplomáticas em vigor; 

3) Os turistas e visitantes beneficiam dos mesmos direitos que os cidadãos do país visitado quanto à 

confidencialidade dos dados e informações pessoais que lhes respeitem, nomeadamente as armazenadas 

sob forma electrónica;  

4) Os procedimentos administrativos de passagem das fronteiras, impostos pelos Estados ou resultantes 

de acordos internacionais, como vistos, ou formalidades sanitárias e aduaneiras, devem ser adaptados de 

modo a facilitar a liberdade de viajar e o acesso do maior número de pessoas ao turismo internacional; os 

acordos entre grupos de países visando harmonizar e simplificar tais procedimentos devem ser 

encorajados; os impostos e encargos específicos penalizando a indústria turística e atentando contra a sua 

competitividade devem ser progressivamente eliminados ou corrigidos; 

5) Os viajantes devem poder dispor, desde que a situação económica dos países donde são originários o 

permita, do abono de divisas convertíveis necessário às suas deslocações. 

ARTIGO 9º 

Direito dos trabalhadores e dos empresários da indústria turística 

1) Os direitos fundamentais dos trabalhadores assalariados e independentes da indústria turística e 

actividades conexas devem ser assegurados sob controlo das administrações, quer dos Estados de origem, 

quer dos países de acolhimento, com especial atenção dados os obstáculos específicos ligados 

especialmente à sazonalidade da sua actividade, à dimensão global da sua indústria e à flexibilidade que a 

natureza do seu trabalho muitas vezes impõe;  

2) Os trabalhadores assalariados e independentes da indústria e das actividades conexas têm o direito e o 

dever de adquirir uma formação ajustada, inicial e contínua; é-lhes assegurada uma protecção social 
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adequada; a precariedade do emprego deve ser limitada ao máximo possível; um estatuto especial, 

nomeadamente no que diz respeito à sua protecção social, deve ser proposto aos trabalhadores sazonais 

do sector; 

3) Toda a pessoa física e moral, desde que cumpra as imposições e disponha das qualificações 

necessárias, deve ver-se reconhecido o direito de desenvolver uma actividade profissional no domínio do 

turismo, no quadro das legislações nacionais em vigor; os empresários e os investidores - especialmente 

no domínio das pequenas e médias empresas - devem ver-lhes reconhecido o livre acesso ao sector 

turístico com um mínimo de restrições legais ou administrativas; 

4) As trocas de experiência oferecidas aos quadros e trabalhadores, assalariados ou não, de diferentes 

países, contribuem para o desenvolvimento da indústria turística mundial, devendo ser incentivadas 

sempre que possível, no respeito pelas legislações nacionais e convenções internacionais aplicáveis; 

5) Factor insubstituível de solidariedade no desenvolvimento e dinamismo das trocas internacionais, as 

empresas multilaterais da indústria turística não devem abusar das situações de posição dominante que 

por vezes detêm; devem evitar tornar-se vector de modelos culturais e sociais artificialmente impostos às 

comunidades de acolhimento; em troca da liberdade de investir e operar comercialmente, que lhes deve 

ser plenamente reconhecida, devem comprometer-se com o desenvolvimento local evitando, pelo 

repatriamento excessivo dos seus benefícios ou pelas importações induzidas, reduzir a contribuição que 

dão às economias onde estão implantadas;  

6) O partenariado e o estabelecimento de relações equilibradas entre empresas dos países emissores e 

receptores concorrem para o desenvolvimento sustentável do turismo e para uma repartição equitativa dos 

benefícios do seu crescimento. 

ARTIGO 10º 

Aplicação dos princípios do Código Mundial de Ética do Turismo 

1) Os actores públicos e privados do desenvolvimento turístico cooperam na aplicação dos presentes 

princípios e devem zelar pelo controlo da sua efectivação; 

2) Os actores do desenvolvimento turístico reconhecem o papel das Instituições internacionais, na 

primeira linha das quais a Organização Mundial do Turismo, e das organizações não governamentais 

competentes em matéria de promoção e desenvolvimento do turismo na protecção dos direitos do 

Homem, do ambiente ou da saúde, no respeito dos princípios gerais do direito internacional;  

3) Os mesmos actores manifestam a intenção de submeter, para efeitos de conciliação, os litígios relativos 

à aplicação ou interpretação do Código Mundial de Ética do Turismo a um organismo terceiro imparcial 

denominado: Comité Mundial de Ética do Turismo. 

 

Fonte: OMT (1999).  
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Anexo 21 – Carta Internacional sobre Turismo Cultural. Gestão do Turismo nos Sítios 

com Significado Patrimonial (1999) 
 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio 

Significativo (1999). Adoptada por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, octubre de 1999. 

Introducción 

El Espíritu de la Carta 

En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos. Cada uno de 

nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores universales. 

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los 

paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los 

grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias 

vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy 

diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es 

un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria 

colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una 

importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro. 

En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de 

la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para 

cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo 

implicado en la conservación se responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las 

normas internacionalmente reconocidas y aplicadas de forma adecuada. 

Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad 

de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o 

emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, 

constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio. 

Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio Natural o Cultural, así como los 

intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas conservadores de su 

patrimonio o de los poseedores de propiedades históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y 

las culturas a partir de las cuales se ha desarrollado el Patrimonio. 

La Interacción dinámica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural 

El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio 

cultural, ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida 

actual y de otras sociedades. El Turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la 

conservación de la Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del 

Patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la comunidad e 

influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede 

ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente.  

Por su propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas, 

económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir 

numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa interacción existente entre los deseos y 

expectativas de los visitantes, potencialmente conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las 

comunidades anfitrionas o locales.  

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los máximos atractivos del 

Turismo. El Turismo excesivo o mal gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado 

como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, 

su integridad y sus características identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de 

las comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo tiempo que la propia experiencias del 

visitantes. 

El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y proporcionar importantes medios y 

motivaciones para cuidar y mantener su Patrimonio y sus tradiciones vivas. Con el compromiso y la 

cooperación entre los representantes locales y/o de las comunidades indígenas, los conservacionistas, los 

operadores turísticos, los propietarios, los responsables políticos, los responsables de elaborar planes 

nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria sostenible del Turismo 

y aumentar la protección sobre los recursos del Patrimonio en beneficio de las futuras generaciones. 
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En cuanto autor de esta Carta, ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se compromete 

con este desafío en unión con otras organizaciones internacionales y con la industria del Turismo. 

Objetivos de la Carta 

Los objetivos de la Carta Internacional de Turismo Cultural, son: 

• Facilitar y animar a cuantos están involucrados en la gestión y conservación del Patrimonio para que 

transmitan su importancia tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. 

• Facilitar y animar a la industria del Turismo para que éste se promueva y gestione con la finalidad de 

respetar y acrecentar el Patrimonio y las culturas vivas de las comunidades anfitrionas. 

• Facilitar y animar al diálogo entre los intereses de la conservación del Patrimonio y los intereses de la 

industria del Turismo, acerca de la importancia y frágil naturaleza de los sitios con Patrimonio, sus 

variados objetos y sus culturas vivas, incluyendo la necesidad de lograr un desarrollo sostenible para 

ambos. 

• Animar a las partes interesadas para formular planes y políticas concretas de desarrollo, objetivos 

mensurables y estrategias para la presentación e interpretación de los sitios con Patrimonio y sus 

actividades culturales para su defensa y conservación.  

Además, 

• La Carta apoya otras iniciativas abiertas por ICOMOS, por otras instituciones internacionales y por la 

industria del Turismo para mantener la integridad del Patrimonio, su gestión y su conservación. 

• La Carta anima al compromiso entre todos aquellos que tengan intereses relevantes o intereses 

ocasionalmente en conflicto, responsabilidades y obligaciones, para que se esfuercen en poner de acuerdo 

sus objetivos.  

• La Carta anima a que las partes interesadas formulen pautas detalladas que faciliten la puesta en práctica 

de los Principios de esta Carta, de acuerdo con las peculiares circunstancias de cada una de ellas, o según 

las exigencias planteadas por las comunidades u organizaciones pertinentes. 
 

PRINCIPIOS DE LA CARTA DE TURISMO CULTURAL 

Principio 1 

Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los más importantes vehículos 

para el intercambio cultural, su conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien 

gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona así como proporcionar a los visitantes la 

experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 

1.1 

El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso material y espiritual y ofrece una 

perspectiva de desarrollo histórico. Desempeña un papel importante en la vida moderna y el público en 

general debería tener acceso tanto físico como intelectual y/o emotivo a este Patrimonio. Los programas 

para la protección y conservación del patrimonio natural y cultural en sus características físicas, en sus 

valores intangibles, expresiones culturales contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a 

la comunidad anfitriona y al visitante, de un modo equilibrado y agradable, la comprensión y el aprecio 

de los significados de este Patrimonio. 

1.2 

Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural tienen diversos niveles de significación, 

algunos de valor universal, otros de importancia nacional, regional o local. Los programas de 

interpretación deberían presentar estos significados de manera relevante y accesible para la comunidad 

anfitriona y para el visitante, usando métodos apropiados, atractivos y actuales en materia de educación, 

medios informativos, tecnología y desarrollo personal, proporcionando información histórica, cultural, 

además de información sobre el entorno físico. 

1.3 

La interpretación y presentación de los programas debería proporcionar un alto nivel de conciencia 

pública y el soporte necesario para la supervivencia del Patrimonio natural y cultural a largo plazo. 

1.4 

Los programas de interpretación deberían proporcionar el significado de los sitios del Patrimonio y de sus 

tradiciones y prácticas culturales así como ofrecer sus actividades dentro del marco tanto de la 

experiencia del pasado como de la actual diversidad cultural de la comunidad anfitriona y de su región, 
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sin olvidar las minorías culturales o grupos lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado 

acerca de la diversidad de los valores culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes 

patrimoniales. 
 

Principio 2 

La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación dinámica y puede implicar 

valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para las 

futuras generaciones.  

2.1 

Los sitios con Patrimonio tienen un valor intrínseco para todo el mundo por constituir la base de la 

diversidad cultural y del desarrollo social. La protección y conservación a largo plazo de las culturas 

vivas, de los sitios con Patrimonio, de sus variados objetos, de su integridad física y ecológica y de su 

contexto medioambiental, debería ser un componente esencial en el desarrollo de las políticas sociales, 

económicas, políticas, culturales y turísticas. 

2.2 

La interacción entre los recursos o valores del Patrimonio y el Turismo es dinámica y está en continuo 

cambio, generando para ambos oportunidades y desafíos así como potenciales situaciones conflictivas. 

Los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo, deberían conseguir resultados positivos y 

minimizar los impactos negativos para el Patrimonio y para los modos de vida de la comunidad 

anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a las necesidades y expectativas del visitante. 

2.3 

La conservación, la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían basarse en la diáfana 

comprensión de los aspectos específicos y significativos del Patrimonio en cada sitio en particular, a 

menudo complejos y conflictivos. Es importante la continua investigación y el asesoramiento para lograr 

una permanente comprensión y aprecio de estos significados. 

2.4 

Es importante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de sus objetos. La 

autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural expresado a través de los materiales 

físicos, del legado de la memoria y de las tradiciones intangibles que perduran del pasado. Los programas 

deberían presentar e interpretar la autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales para mejorar 

el aprecio y la comprensión del patrimonio cultural. 

2.5 

Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo turístico deberían tomar en cuenta la 

dimensión social, estética y cultural, los paisajes naturales y culturales, las características de su 

biodiversidad, así como los amplios contextos visuales de los sitios con Patrimonio. Deberían utilizarse 

preferentemente los materiales propios de cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura 

local y de la tradición vernacular.  

2.6 

Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios con Patrimonio, los planes de gestión 

deberían sopesar los valores naturales y culturales de estos recursos. Los planes de desarrollo deberían 

establecer límites adecuados para que el cambio sea asumible, sobre todo en relación al impacto que un 

excesivo número de visitantes puede producir en las características físicas del Patrimonio, en su 

integridad ecológica, en la diversidad del Sitio, en los sistemas de transporte y acceso y en el bienestar 

social, económico y cultural de la comunidad anfitriona. Si el previsible nivel de cambio es inaceptable, 

deberían modificarse los planes de desarrollo que se propongan. 

2.7 

Deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar los impactos progresivos de las 

actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada Sitio o comunidad. 
 

Principio 3 

La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con Patrimonio, debería garantizar que la 

Experiencia del Visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y agradable. 

3.1 
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Los programas de Conservación del Patrimonio y los del Turismo, deberían ofrecer contenidos de 

máxima calidad para optimizar la comprensión del visitante a cerca de las características significativas del 

Patrimonio y la necesidad de su protección, haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente de su visita. 

3.2 

Los visitantes deberían poder experimentar los sitios con Patrimonio de modo tranquilo y a su propio 

ritmo, si éste es su deseo. De todos modos, pueden ser necesarios itinerarios especiales de circulación de 

visitantes para minimizar los impactos sobre la integridad y constitución física del Sitio y de sus 

características naturales o culturales. 

3.3 

El carácter sagrado de los sitios con significación espiritual así como sus prácticas y tradiciones, 

constituyen un importante punto de reflexión para los gestores de los sitios, los visitantes, los 

legisladores, los planificadores y los operadores turísticos, Se debe animar a los visitantes para que se 

comporten como huéspedes bienvenidos, respetando los valores y el estilo de vida de la comunidad 

anfitriona, rechazando el producto de posibles robos o el comercio ilícito de propiedades culturales, 

comportándose de manera que inciten a ser nuevamente bienvenidos si alguna vez regresan. 

3.4 

La planificación de actividades turísticas debería ofrecer al visitante posibilidades adecuadas de confort, 

seguridad y de sentirse a gusto, de modo que aumente el disfrute de la visita sin impacto negativo para las 

características significativas o ecológicas del sitio. 
 

Principio 4 

Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en la planificación de la 

conservación del Patrimonio y en la planificación del Turismo.  

4.1 

Deberían respetarse los derechos e intereses de la comunidad anfitriona, local y regional, así como a los 

propietarios y a los pueblos indígenas implicados que ejercen derechos o responsabilidades tradicionales 

sobre su propio territorio y sitios significativos. Todos ellos deberían involucrarse en el proceso de 

establecer objetivos, estrategias, políticas y métodos para la identificación, conservación, gestión, 

presentación e interpretación de sus propios recursos patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus 

actuales expresiones culturales, dentro del contexto turístico.  

4.2 

Cuando el Patrimonio de un Sitio o región concretos pueda tener una dimensión universal, deberían 

respetarse las necesidades y los deseos de las diversas comunidades o pueblos indígenas para restringir o 

administrar la región y el acceso físico, espiritual o intelectual a determinadas prácticas culturales, 

conocimientos, creencias, actividades, objetos o lugares. 
 

Principio 5 

Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio deberían beneficiar a la comunidad 

anfitriona. 

5.1 

Los legisladores deberían promover medidas para una equitativa distribución de los beneficios del 

Turismo de modo que éstos sean repartidos entre los diversos países o regiones, aumentando los niveles 

de desarrollo económico y contribuyendo a erradicar la pobreza cuando así sea necesario. 

5.2 

La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades turísticas debería proporcionar 

beneficios equitativos de carácter económico, social y cultural a los hombres y mujeres de la comunidad 

anfitriona, a todos los niveles, a través de la educación, la formación y la creación de oportunidades de 

empleo a tiempo completo. 

5.3 

Una parte significativa de la renta proveniente de los programas turísticos en Sitios con Patrimonio, 

debería dedicarse a la protección, conservación y presentación de los propios Sitios, incluyendo sus 

contextos naturales y culturales. Cuando así sea posible, los visitantes deberían ser informados acerca de 

esta distribución de la renta. 

5.4 
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Los programas turísticos deberían alentar la formación de los intérpretes y guías del Sitio provenientes de 

la propia comunidad anfitriona, para aumentar la capacidad de la población local en la presentación e 

interpretación de sus propios valores culturales.  

5.5 

Los programas educativos y de interpretación del Patrimonio entre las personas de la comunidad 

anfitriona deberían involucrar a los intérpretes locales. Los programas deberían promover el conocimiento 

y el respeto de su patrimonio, animando a los hombres y mujeres de la comunidad a interesarse en el 

cuidado y la conservación del mismo. 

5.6 

La gestión de la conservación del Patrimonio y de los programas de Turismo debería incluir la educación 

y posibilidades de formación para los legisladores, planificadores, investigadores, diseñadores, 

arquitectos, intérpretes, conservadores y operadores turísticos. Los participantes en estos programas de 

formación deberían ser incitados para comprender y ayudar a resolver los puntos de vista, a menudo 

conflictos, y los problemas a los que se enfrentan el resto de sus colegas. 
 

Principio 6 

Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las características del Patrimonio 

natural y cultural. 

6.1 

Los programas de promoción del Turismo deberían producir expectativas reales e información 

responsable en los visitantes potenciales, acerca de la cultura específica y de las características 

patrimoniales del Sitio o de la comunidad. 

6.2 

Los Sitios y las colecciones de diversos objetos de significación patrimonial deberían promocionarse y 

gestionarse de modo que se proteja su autenticidad y aumente la vivencia del visitante, diluyendo los 

flujos de visita pública en las llegadas al Sitio y evitando el excesivo número de visitantes al mismo 

tiempo. 

6.3 

Los programas de promoción del Turismo deberían proporcionar correcta distribución de beneficios y 

amortiguar la presión sobre los Sitios más visitados animando al visitante a experimentar otros diversos 

aspectos del patrimonio cultural y natural de la región o localidad. 

6.4 

La promoción, distribución y venta de recuerdos locales y otros productos deberían ofrecer una razonable 

contrapartida social y económica a la localidad anfitriona y asegurar al mismo tiempo que no se degrada 

su propia integridad cultural. 

 
Fonte: ICOMOS (1999). 
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Anexo 22 – Declaração de Hanôver - 3.ª Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis 

(2000) 
 

A. Preâmbulo 

 
Nós, 250 presidentes de municípios de 36 países europeus e regiões vizinhas, reunimo-nos na 

Conferência de Hanôver 2000 (Terceira Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis) de 9 a 12 de 

Fevereiro de 2000 para avaliar os progressos realizados no percurso das nossas cidades rumo à 

sustentabilidade, e para chegar a acordo na direcção a seguir na viragem do Século XXI. 

Ao assinar a Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade (Carta de Aalborg), as nossas 

autoridades locais comprometeram-se com a implementação da Agenda 21 Local, ou com outros 

processos de planeamento para o desenvolvimento sustentável, e aderiram à Campanha das Cidades 

Europeias Sustentáveis. A Campanha tem sido coordenada em conjunto pelo Município de Municípios e 

Regiões Europeias (CEMR), a Rede EC-Eurocidades, a Rede de Cidades Saudáveis da Organização 

Mundial da Saúde, o Município Internacional para as Iniciativas Ambientais Locais (ICLEI) e pela 

Organização das Cidades Unidas (UTO), em cooperação com a Comissão Europeia e o seu Grupo de 

Peritos em Ambiente Urbano. 

As 650 autoridades locais e regionais de 32 países de toda a Europa comprometeram-se com a 

sustentabilidade a nível local e com a Campanha ao assinarem a Carta de Aalborg. A população abrangida 

por todos os participantes da Campanha representa mais de 130 milhões de cidadãos europeus. 

Tomámos o Plano de Acção de Lisboa como orientação e expressámos a necessidade de acção nas 

Declarações de Turku, Sofia, Sevilha e Haia. O progresso alcançado desde o lançamento da Campanha é 

considerável e conduziu a muitas alterações positivas nas nossas cidades. Os resultados obtidos 

encorajam o desenvolvimento de outras acções para fazer face aos muitos desafios que ainda 

enfrentamos. 

B. Princípios e Valores para a acção a nível local rumo à sustentabilidade 

B.1  Estamos unidos pela responsabilidade de garantir o bem-estar das gerações presentes e futuras. 

Assim sendo, trabalhamos para proporcionar maior justiça e equidade social, reduzir a pobreza e 

exclusão social e melhorar a saúde e o ambiente em geral. Valorizamos e respeitamos as 

diferenças culturais, religiosas, de raça, de idade e de sexo, reconhecendo o seu contributo para a 

vitalidade social das cidades. 

B.2  Acreditamos que a economia – enquanto conjunto das actividades humanas que transformam os 

recursos naturais em bens e serviços e que visam satisfazer necessidades humanas e sociais – deve 

ser social e ecologicamente eficiente, evitando o consumo desnecessário de recursos não 

renováveis. 

B.3  Aceitamos a responsabilidade partilhada de conseguir um desenvolvimento sustentável. Queremos 

envolver os cidadãos e trabalhar em parceria com todos os níveis de governo e actores locais, 

incluindo ONG's, rumo a uma visão de futuro consensual. 

B.4  Partilhamos a crença de que um mundo em paz é uma condição prévia indispensável para uma 

sociedade sustentável. 

C. Liderança da cidade 

C.1  Nós, presidentes de municípios, estamos empenhados no desenvolvimento de acções locais tendo 

em conta a nossa responsabilidade global. Pretendemos ser visionários na nossa liderança, 

corajosos perante os desafios e responsáveis nas nossas acções. Apenas desta forma podemos gerir 

as alterações que se adivinham a um ritmo sem precedentes. Tendo em conta as oportunidades, 

barreiras e desafios identificados nos anexos desta Declaração, acordámos nos seguintes 

compromissos. 

C.2  Apoiamos a integração Europeia de modo a alcançar coesão social e económica na Europa, 

aderindo simultaneamente a normas sociais e ambientais reconhecidas. Esta é uma condição 

necessária para atingir uma comunidade sustentável e uma sociedade pacífica. Assim sendo, 

acolhemos com agrado o alargamento da UE e a parceria política entre a Europa e os países 

mediterrâneos. 

C.3  Enfrentamos vários desafios: pobreza e desemprego, condições de habitação e de trabalho 

inadequadas; poluição atmosférica e sonora; tráfego excessivo; degradação dos solos e dos habitats 

naturais e o esgotamento dos recursos hídricos. Reconhecemos o duplo desafio que enfrentam as 

cidades da Europa Central e de Leste que necessitam de ultrapassar problemas herdados do 

passado. A adopção cega de comportamentos apelativos, mas insustentáveis, deve ser evitada. O 
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acesso desigual quer a recursos quer ao poder durante a fase de transição, aumentou as 

disparidades nas sociedades. 

C.4  Simultaneamente sentimo-nos responsáveis perante os nossos parceiros do Sul. Queremos reforçar 

a cooperação descentralizada com cidades nos países em vias de desenvolvimento e, em particular, 

na região mediterrânea. 

C.5  Queremos adoptar políticas locais que reduzam a "pegada ecológica" da nossa comunidade. Não 

desejamos que o nosso padrão de vida dependa da exploração de recursos humanos ou naturais 

noutras regiões. Avaliaremos qualquer acção dos nossos governos locais em função dos nossos 

objectivos de modo a evitar provocar danos ou transferir quaisquer fardos para gerações futuras. 

C.6  Identificámos como áreas chave da gestão urbana para a sustentabilidade e nas quais estamos 

prontos a intervir: a luta contra a exclusão social, o desemprego e a pobreza; o planeamento e 

gestão integrada do tecido urbano; o desenvolvimento compacto da cidade; a regeneração das 

áreas urbanas degradadas e a redução do ritmo de consumo de solo e de outros recursos naturais 

C.7  Aproveitaremos as oportunidades emergentes ligadas a novas tecnologias e os conceitos 

inovadores ao nível de serviços, no sentido de tornar aumentar a eficiência ecológica das nossas 

cidades. Estaremos conscientes do nosso poder de aquisição no mercado e usá-lo-emos para 

direccionar o desenvolvimento para melhores soluções sociais e ambientais. 

C.8  Estamos empenhados na introdução de indicadores para a sustentabilidade local, de acordo com os 

quais traçaremos metas, faremos a monitorização do progresso e reportaremos os resultados 

alcançados. Um conjunto de Indicadores Europeus Comuns acordados voluntariamente pode 

constituir uma ferramenta para comparar o progresso alcançado em cidades de toda a Europa. 

C.9  Estamos empenhados no estabelecimento e desenvolvimento de redes regionais para a promoção 

do desenvolvimento sustentável. 

C.10  Procuraremos prestar auxílio a cidades que se encontrem em circunstâncias de excepção, por 

exemplo na sequência de desastres naturais ou de guerras. 

C.11  Nós, presidentes de municípios, estamos prontos para enfrentar os desafios que se nos apresentam 

no caminho para o desenvolvimento sustentável e consideramos que as cidades são as unidades 

apropriadas para abordar os problemas de forma integrada. Assim sendo, em muitos países, os 

governos locais necessitam de ser reforçados e providos das responsabilidades e poderes 

adequados, bem como das correspondentes fontes de receitas. Os governos locais, por sua vez, 

devem adoptar novos esquemas de governo, trabalhando de forma mais democrática, participada e 

transparente, e lutar contra qualquer forma de corrupção. 

D. O nosso apelo 

D.1  Nós, presidentes de municípios da Europa e regiões vizinhas reunidos em Hanôver, apelamos à 

Comunidade Internacional para: 

a) dar um apoio maior na implementação da Agenda 21 (o documento chave da Conferência da 

Terra, realizada em 1992 no Rio) e da Agenda Habitat (o documento chave da Segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre Aglomerados Urbanos, realizada em 1997 em Istambul) em 

países que não estão ainda suficientemente empenhados no desenvolvimento sustentável, 

b) parar o "dumping" laboral e ambiental incorporando em acordos de comércio internacional e 

multilateral normas sociais e ambientais, contribuindo assim para a redução da pobreza, 

c) eliminar as dívidas externas de países terceiros, através de programas de redução da dívida, 

d) encorajar maior autonomia do governo local e apoiar o desenvolvimento de políticas ambientais 

locais através de acordos multilaterais, 

e) proporcionar fundos adequados para as organizações financeiras internacionais para o 

desenvolvimento sustentável; em particular, estabelecendo um fundo para o desenvolvimento 

urbano sustentável no âmbito do programa "Global Environmental Facility". 

D.2  NÓS, PRESIDENTES DE MUNICÍPIOS DA EUROPA E REGIÕES VIZINHAS REUNIDOS EM HANÔVER, 

APELAMOS ÀS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS, EM PARTICULAR AO PARLAMENTO EUROPEU, O 

CONSELHO, E A COMISSÃO PARA: 

(a) atribuírem maior prioridade ao desenvolvimento sustentável a nível local como base para uma 

sociedade europeia sustentável, e para atribuir uma responsabilidade clara pelos temas 

relacionados com o desenvolvimento sustentável urbano na estrutura da Comissão 

(b) atribuírem prioridade à adopção de um quadro de cooperação para apoiar a Campanha das Cidades 

Europeias Sustentáveis, proporcionando uma estrutura financeira mais generosa do que a proposta 

pela Comissão e estender a sua aplicabilidade a um maior número de países de regiões vizinhas 
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(c) incorporarem, de forma consistente, considerações sociais e ambientais nas políticas de mercado 

internas, legislação relevante, programas e sistemas de financiamento 

(d) encorajarem e assegurarem maior autonomia ao governo local, em todos os países europeus, e 

respeitar o princípio da subsidiariedade em todas as acções da UE 

(e) desenvolverem, em conjunto com as associações e redes de governo locais, uma cultura de 

parcerias entre a Comissão Europeia por um lado, e as autoridades locais e as suas associações por 

outro, que reflicta o princípio da subsidiariedade 

(f) só concederem subsídios e linhas de apoio, especialmente no âmbito do quadro dos Fundos 

Estruturais, às autoridades locais e regionais sob a condição de estarem a ser cumpridos critérios 

de sustentabilidade 

(g) apoiarem de forma mais efectiva os esforços das autoridades locais dos países da Europa Central e 

de Leste, e também os países mediterrâneos não pertencentes à UE para se adaptarem à legislação 

da UE; estes esforços devem ser encorajados através da recompensa da iniciativa, da criatividade, 

da inovação e dos progressos na adaptação da legislação Comunitária 

(h) cooperarem com os governos locais, regionais e nacionais mediante o estabelecimento de um 

quadro consistente de gestão para a sustentabilidade ambiental, a todos os níveis 

(i) cooperarem e apoiarem a Campanha das Cidades Europeias Sustentáveis, coordenada em parceria 

por associações e redes de autoridades locais em cooperação com a Comissão Europeia e o seu 

Grupo de Peritos em Ambiente Urbano 

(j) introduzirem um imposto sobre a energia – e eliminar subsídios para o transporte aéreo – como 

ferramenta chave para interiorizar os custos sociais e económicos do uso da energia e para criar 

incentivos para o uso sustentável e eficiente da energia  

(k) apoiarem a cooperação internacional a nível municipal e regional dirigida para a sustentabilidade e 

o intercâmbio de experiências relevantes 

(l) apoiarem uma campanha publicitária apelativa sobre o desenvolvimento sustentável, a lançar nos 

meios de comunicação em cooperação com todos os grupos de interesse adequados 

(m) apoiarem o âmbito local nos seus esforços de conformidade e implementação de legislação da UE 

com impacto no desenvolvimento sustentável das cidades. 

D.3  NÓS, PRESIDENTES DE MUNICÍPIOS DA EUROPA E REGIÕES VIZINHAS REUNIDOS EM HANÔVER, 

APELAMOS AOS GOVERNOS NACIONAIS PARA:  

(a) proporcionarem um enquadramento político de apoio ao desenvolvimento sustentável, e em 

particular, para apoiar a implementação da Agenda 21 e da Agenda Habitat em países que ainda 

não se comprometeram com o desenvolvimento sustentável 

(b) apoiarem Campanhas Nacionais para o desenvolvimento sustentável e a Agenda 21 Local 

(c) só concederem subsídios e linhas de apoio às autoridades locais e regionais, em particular nas 

áreas do desenvolvimento, regeneração urbana e transportes, nos casos em que estejam a ser 

cumpridos critérios de sustentabilidade 

(d) acordarem num imposto sobre a energia em toda a Europa, com excepção para as energias 

renováveis e para as instalações em que a geração de energia e calor se faça de forma combinada 

(e) reconhecerem as cidades e regiões como parceiros válidos para os projectos internacionais de 

desenvolvimento dirigidos para a sustentabilidade. 

D.4  NÓS, PRESIDENTES DE MUNICÍPIOS DA EUROPA E REGIÕES VIZINHAS REUNIDOS EM HANÔVER, 

APELAMOS AOS OUTROS RESPONSÁVEIS LOCAIS EM OUTRAS REGIÕES PARA: 

(a) assinarem a Carta da Sustentabilidade das Cidades Europeias (Carta de Aalborg) aderindo desta 

forma à Campanha das Cidades Europeias Sustentáveis 

(b) se comprometerem com o desenvolvimento e implementação de planos de acção para a promoção 

da saúde e de planos de desenvolvimento sustentável (Agenda 21 Local) guiados, entre outros, 

pelo Plano de Acção de Lisboa 

(c) apoiarem esta "Declaração de Hanôver dos Líderes Municipais Europeus na viragem do Século 

XXI" 

(d) assumirem a responsabilidade pelo uso de recursos naturais e pela sua contabilização e 

introduzirem novos métodos e sistemas de gestão para a sustentabilidade local e para o 

desempenho ambiental, tais como o Balanço Ambiental e o EMAS 

(e) "manterem a sua própria casa em ordem" introduzindo políticas de aquisição de produtos e 

serviços ecológicos. 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 531 

D.5  NÓS, PRESIDENTES DE MUNICÍPIOS DA EUROPA E REGIÕES VIZINHAS REUNIDOS EM HANÔVER, 

APELAMOS A OUTROS GRUPOS DE INTERESSE NO PROCESSO DA AGENDA 21 LOCAL: 

(a) para apoiarem a Campanha das Cidades Europeias Sustentáveis e as associações e redes que a 

coordenam 

(b) para se empenharem na Campanha e em actividades de sustentabilidade local 

(c) para promoverem a participação das suas cidades ou regiões na Campanha, caso ainda não tenham 

assinado a Carta de Aalborg 

(d) como institutos de educação/pesquisa para que forneçam informação e formação adequadas sobre 

a Agenda 21 Local a todos os actores do processo. 

D.6  NÓS, PRESIDENTES DE MUNICÍPIOS DA EUROPA E REGIÕES VIZINHAS REUNIDOS EM HANÔVER, 

APELAMOS AOS DECISORES NOS SECTORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS PARA : 

(a) que compreendam que as perspectivas de crescimento dos seus lucros e os interesses dos 

accionistas podem ser colocados em perigo caso não esteja assegurado o desenvolvimento 

sustentável das cidades e o bem-estar dos cidadãos, enquanto consumidores 

(b) participarem activamente nos processos da Agenda 21 local, contribuindo para a construção de 

comunidades sustentáveis 

(c) integrarem considerações ambientais, de saúde, de segurança e risco na estratégia das suas 

empresas 

(d) participarem no crescente mercado dos produtos e serviços sustentáveis, beneficiando das 

oportunidades que se apresentam a todos os que actuam primeiro nestes mercados. 

 

Hanôver, 11 de Fevereiro de 2000 

 

Fonte: Conferência Europeia sobre Cidades e Vilas Sustentáveis (2000). 
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Anexo 23 – Carta da Terra (2000) 
 

A CARTA DA TERRA 

 

Preâmbulo 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve 

escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro 

enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos 

reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família 

humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 

sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na 

justiça económica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da 

Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e 

com as futuras gerações. 

Terra, Nosso Lar 

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma 

comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, 

mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação 

da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável 

com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e 

ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum de todas as 

pessoas. A protecção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. 

A Situação Global 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos 

recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do 

desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está 

aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de 

grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas 

ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas 

não inevitáveis. 

Desafios Para o Futuro 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa 

destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, 

instituições e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o 

desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o conhecimento e 

a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O 

surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo 

democrático e humano. Nossos desafios ambientais, económicos, políticos, sociais e espirituais estão 

interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes. 

Responsabilidade Universal 

Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, 

identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem como com nossa comunidade local. Somos, ao 

mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e global estão 

ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família 

humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda 

a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da 

vida, e com humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza. 

Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos para proporcionar um 

fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto, juntos na esperança, afirmamos os 

seguintes princípios, todos interdependentes, visando um modo de vida sustentável como critério comum, 

através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos, e instituições 

transnacionais será guiada e avaliada. 

 

Princípios 
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I. Respeitar e cuidar da comunidade da vida 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade. 

a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente de 

sua utilidade para os seres humanos. 

b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, ético 

e espiritual da humanidade. 

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. 

a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem o dever de impedir o 

dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das pessoas. 

b. Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica responsabilidade na 

promoção do bem comum. 

3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. 

a. Assegurar que as comunidades em todos níveis garantam os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar seu pleno potencial. 

b. Promover a justiça económica e social, propiciando a todos a consecução de uma subsistência 

significativa e segura, que seja ecologicamente responsável. 

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as actuais e as futuras gerações. 

a. Reconhecer que a liberdade de acção de cada geração é condicionada pelas necessidades das gerações 

futuras. 

b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem, a longo prazo, a 

prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra. 

 

Para poder cumprir estes quatro amplos compromissos, é necessário: 

 

II. Integridade ecológica 

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela 

diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. 

a. Adoptar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis que façam com 

que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as iniciativas de 

desenvolvimento. 

b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, incluindo terras selvagens e 

áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida da Terra, manter a biodiversidade e preservar 

nossa herança natural. 

c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas. 

d. Controlar e erradicar organismos não-nativos ou modificados geneticamente que causem dano às 

espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses organismos daninhos. 

e. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida marinha de formas 

que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a sanidade dos ecossistemas. 

f. Manejar a extracção e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e combustíveis fósseis de 

forma que diminuam a exaustão e não causem dano ambiental grave. 

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de protecção ambiental e, quando o conhecimento 

for limitado, assumir uma postura de precaução. 

a. Orientar acções para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais mesmo quando a 

informação científica for incompleta ou não conclusiva. 

b. Impor o ónus da prova àqueles que afirmarem que a actividade proposta não causará dano significativo 

e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo dano ambiental. 

c. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas globais, cumulativas, de 

longo prazo, indirectas e de longo alcance. 
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d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de substâncias 

radioactivas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. 

e. Evitar que actividades militares causem dano ao meio ambiente. 

7. Adoptar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da 

Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. 

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e garantir que os 

resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos. 

b. Actuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos recursos energéticos 

renováveis, como a energia solar e do vento. 

c. Promover o desenvolvimento, a adopção e a transferência equitativa de tecnologias ambientais 

saudáveis. 

d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de venda e habilitar os 

consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais altas normas sociais e ambientais. 

e. Garantir acesso universal a assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução 

responsável. 

f. Adoptar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material num mundo finito. 

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do 

conhecimento adquirido. 

a. Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada à sustentabilidade, com especial 

atenção às necessidades das nações em desenvolvimento. 

b. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em todas as culturas que 

contribuam para a protecção ambiental e o bem-estar humano. 

c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a protecção ambiental, 

incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio público. 

 

III. Justiça social e económica 

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. 

a .Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao 

abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e internacionais requeridos. 

b. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência sustentável, e 

proporcionar seguro social e segurança colectiva a todos aqueles que não são capazes de manter-se por 

conta própria. 

c. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, e permitir-lhes 

desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações. 

10. Garantir que as actividades e instituições económicas em todos os níveis promovam o 

desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. 

a. Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro das e entre as nações. 

b. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações em desenvolvimento e 

isentá-las de dívidas internacionais onerosas. 

c. Garantir que todas as transacções comerciais apoiem o uso de recursos sustentáveis, a protecção 

ambiental e normas trabalhistas progressistas. 

d. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais actuem com 

transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas consequências de suas actividades. 

11. Afirmar a igualdade e a equidade de género como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e 

assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades económicas. 

a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda violência contra elas. 

b. Promover a participação activa das mulheres em todos os aspectos da vida económica, política, civil, 

social e cultural como parceiras plenas e paritárias, tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias. 
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c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a educação amorosa de todos os membros da família. 

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de 

assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos 

direitos dos povos indígenas e minorias. 

a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em raça, cor, género, orientação 

sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. 

b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e recursos, assim 

como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida. 

c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu papel essencial na 

criação de sociedades sustentáveis. 

d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual. 

 

IV. Democracia, não-violência e paz 

13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e 

prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões, e acesso à 

justiça. 

a. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação clara e oportuna sobre 

assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e actividades que poderiam afectá-las ou nos 

quais tenham interesse. 

b. Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais e promover a participação significativa de todos os 

indivíduos e organizações na tomada de decisões. 

c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembleia pacífica, de associação e de 

oposição. 

d. Instituir o acesso efectivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais independentes, 

incluindo rectificação e compensação por danos ambientais e pela ameaça de tais danos. 

e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. 

f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios ambientes, e atribuir 

responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde possam ser cumpridas mais efectivamente. 

14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e 

habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. 

a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes permitam 

contribuir activamente para o desenvolvimento sustentável. 

b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação para 

sustentabilidade. 

c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de aumentar a sensibilização para 

os desafios ecológicos e sociais. 

d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável. 

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 

a. Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los de sofrimentos. 

b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem sofrimento extremo, 

prolongado ou evitável. 

c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas. 

16. Promover uma cultura de tolerância, não-violência e paz. 

a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas, dentro 

das e entre as nações. 

b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na resolução de 

problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras disputas. 
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c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma postura não provocativa da 

defesa e converter os recursos militares em propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica. 

d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em massa. 

e. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a protecção ambiental e a paz. 

f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações correctas consigo mesmo, com outras pessoas, 

outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade maior da qual somos parte. 

 

O caminho adiante 

Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Tal renovação é 

a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a 

adotar e promover os valores e objectivos da Carta. 

Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e 

de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo de 

vida sustentável aos níveis local, nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança 

preciosa, e diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão. 

Devemos aprofundar e expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, porque temos muito que 

aprender a partir da busca iminente e conjunta por verdade e sabedoria. 

A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar escolhas difíceis. 

Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício da 

liberdade com o bem comum, objectivos de curto prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, 

família, organização e comunidade têm um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, 

as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as organizações não-governamentais e 

os governos são todos chamados a oferecer uma liderança criativa. A parceria entre governo, sociedade 

civil e empresas é essencial para uma governabilidade efectiva. 

Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso 

com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e 

apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra com um instrumento internacional legalmente 

unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento. 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso 

firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz, e a alegre celebração 

da vida. 

 
 
Fonte: The Earth Charter Initiative (2000). 
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Anexo 24 – Seminário Internacional sobre Turismo Sustentável e Competitividade nas 

ilhas do Mediterrâneo (2000) 
 

International Seminar on Sustainable Tourism and Competitiveness 

in the Islands of the Mediterranean 

(Island of Capri, Italy, 17-20 May 2000) 

 

FINAL REPORT 

 

Introduction 

The International Seminar on “Sustainable Tourism and Competitiveness in the Islands of the 

Mediterranean” was convened and held jointly by the World Tourism Organization (WTO), the United 

Nations Environment Programme (UNEP) and the Blue Plan of the UNEPMediterranean Action Plan 

(UNEP-MAP), in the island of Capri, Italy, from 17 to 20 May 2000, upon an invitation of the local 

authorities of Capri (Comune di Capri).  

This Seminar was intended as a regional Mediterranean follow-up to the WTO/UNEP Conference on 

Sustainable Tourism in Small Island Developing States and Other Islands, held in Lanzarote, Spain, in 

October 1998. It focused on the growing relationship between tourism competitiveness and sustainability, 

and it examined some specific components of tourism supply in the islands of the Mediterranean Sea. 

The Seminar gave special attention to the solutions adopted in some islands to such problems as: scarcity 

of water resources, renewable energy, treatment of solid and liquid waste, environmental management of 

hotels, tourism in natural parks, and integrated planning of tourism in islands, among others. Many 

interesting case studies on these subjects were presented by participants from all parts of the 

Mediterranean (Annex 1).  

The Seminar was opened by the Mayor of Capri, Mr. Costantino Federico, who welcomed all participants 

and stressed the importance of sustainable tourism policies and practices in the Mediterranean islands. A 

welcome speech was also given by the representative of the Ente Nazionale Italiano per il Turismo 

(ENIT), as well as by the WTO and UNEP representatives. 

The first working session opened with a presentation by Mr. Francesco Frangialli, Secretary-General of 

the World Tourism Organization, who summarized the actions taken by WTO in support of the 

sustainable development and management of tourism in islands, and who explained WTO cooperation in 

this field with other international organizations. Ms Giulia Carbone, UNEP’s representative, recalled, in 

her opening speech, that all stakeholders have a role to play in implementing sustainable development in 

tourism, and that UNEP’s Draft Principles of the Implementation of Sustainable Tourism, presently open 

for consultation, provide a framework for action for all stakeholders. 

The Seminar gathered participants from 13 countries in or surrounding the Mediterranean (Croatia, 

Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Malta, Slovenia, Spain, Syrian Arab Republic, Tunisia and 

Turkey) as well as other participants from international and regional organizations, as detailed in Annex 2 

of this report.  

The Conclusions and Recommendations presented in this document are based on the presentations made 

and the discussions held during the Seminar. They have been drafted by WTO in association with UNEP 

and the Blue Plan, taking into account the comments made by participants at the Seminar’s closing 

session. 

National Tourism Administrations, islands’ local authorities, individual Seminar participants and the 

tourism industry of the Mediterranean islands in general, are called to study these conclusions and to use 

all means at their disposal for a prompt application of the recommendations ensuing from this Seminar. 

The World Tourism Organization, UNEP and the Blue Plan, as co-organizers, are grateful to the 

authorities of Capri for the support and hospitality granted to the organizing institutions and to all 

participants. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

I. Sustainability: a fundamental condition for general and tourism development in the islands of the 

Mediterranean  

1. The Mediterranean, the world’s top tourist destination, an ecologically-threatened region. The 

Mediterranean, one of the region’s with the greatest geographical, cultural and biological wealth and 

diversity is, with 30 per cent of the world market and some 200 million foreign visitors a year, the world’s 

leading tourist destination. But, at the same time, the Mediterranean, one of the most fragile areas on the 

planet, has been and continues to be subject to tremendous human pressures on an environmental and 
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cultural heritage that has been profoundly transformed and is seriously at risk. The forecasting studies 

carried out by the Blue Plan and WTO on general and tourism trends in the area have given rise to 

mounting concern about its future. In the coming decades, the population on the Mediterranean coast will 

continue to expand, and international tourist arrivals will amount to 270 millions in 2010 and to 346 

millions in 2020. 

2. The sustainability of tourism development: an ethical requirement and factor of competitiveness in the 

islands of the Mediterranean. The sustainability of general and particularly of tourism development is 

today a fundamental requirement and challenge in the islands of the Mediterranean. 

 Ethically, as set forth in the Global Code of Ethics for Tourism, approved by the WTO General 

Assembly in October 1999, it is essential not only to preserve the economic, natural, cultural and social 

heritage, which in the islands of the Mediterranean has proved vital and extremely vulnerable, but also to 

take steps to ensure that tourists behave responsibly when benefiting from this heritage. 

 Not only do environmental abuses impoverish the island heritage, often dramatically and irreversibly, 

but also, inasmuch as today’s tourist acts like a mature, increasingly demanding consumer, the quality, 

diversity and specific environmental and cultural attributes of each island’s tourism supply constitute a 

key factor of its competitiveness, i.e. its capacity to maintain or improve its trading position in a ever-

more open tourism market.  

3. The challenges of Mediterranean tourism are great, considering that tourism is the first economic 

activity in Cyprus, Malta, the Balearic Islands and in Sicily, while in other islands it is an important or the 

main possible or potential source of jobs for the local populations - such as those of the Aegean Sea, 

Corsica, Djerba, Aeolian Islands and elsewhere – which, if not engaged in tourism, are forced to migrate. 

These challenges refer to financial, political, economic, environmental and sociological aspects, which 

were discussed throughout the Seminar and are spelt out in the remainder of this document. 

4. The diversity and unequal development of the islands of the Mediterranean. The Mediterranean Sea has 

hundreds of islands and numerous archipelagos with highly diverse characteristics: different historical 

and cultural backgrounds (distinct civilizations and languages), different land areas (from 25,000 km2 in 

Sicily to smaller islands of a few hundred km2), a number of biological peculiarities determined by the 

number of species endemic to the respective islands, considerable variations in population density (from 

more than 1,000 inhabitants/km2 in Malta to 28 inhabitants/ km2 in Corsica), an unequal distribution of 

tourists (more than 6 million tourists visit Majorca, whereas many islands of the Aegean attract barely 

100,000 visitors a year) and very different levels of socioeconomic development (ratios of 1:8 in per 

capita income). Broadly speaking, the transformation of the eastern and southern islands has been less 

marked than that of the northern and western islands where socio-economic advances have been 

accompanied by serious environmental impairment. At the same time it should be stressed that the 

difference of opportunities and resources of all kinds between the large and the small islands (the latter 

for the most part situated on the coasts of Greece, Croatia and Italy) is usually immense, pointing to the 

need to encourage the institutions operating in the area to carry out the relevant support and cooperation 

activities. 

II. General guidelines for the sustainable tourism development and management in the islands of the 

Mediterranean  

5. Opting for a sustainable approach to tourism in the islands of the Mediterranean entails institutional 

leadership, co-ordination with the private sector, social involvement and skilled technical backing. All 

tourism stakeholders -governments at central and local level, local authorities, the tourism sector, other 

sectors providing goods and services for tourism and the tourists themselves- have a shared responsibility 

to make tourism sustainable. A new type of island planning and management, based on broad institutional 

and social agreement in which the islanders participate, is then a prerequisite for the preparation of new 

guidelines for sustainable development. The vision of integrated development and of the future, the 

sharing of opportunities and risks and the definition of aims for the short, medium and long terms suggest 

the need for institutional, economic and social co-operation at all levels. Once the essential consensus has 

been achieved, it is necessary to combine policy-setting action with voluntary initiatives underpinned by 

appropriate support (e.g. institutional frameworks, technical support). Furthermore, partnerships among 

Governments, the tourism industry, and international and other organisations should also be explored and 

developed. 

It is important to note that in the current Euro-Mediterranean context, a multiplicity of financial 

instruments exist at the disposal of the Mediterranean islands for optimizing their resource base and 

protecting their environment, and which may be available to help in implementation of projects to protect 

the environment and promote sustainable use of resources in the context of tourism. 

6. Tourism as an opportunity and a challenge in the islands of the Mediterranean. Tourism is one of the 

activities that have contributed most to transforming the Mediterranean coastline and islands. In twenty 
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years the region has seen a three-fold increase in the number of visitors and a twenty-fold increase in 

foreign currency receipts. The islands, especially those situated in the north west, have played a key role 

in this process. During this period, the development of the islands that have witnessed the highest tourism 

growth has thrown into relief the importance of this activity as a factor of development, the opportunities 

it creates – diversification of and multiplier effect on various activities and employment, the 

modernization of businesses and services and raised living standards – as well as its potential risks – 

deterioration of the traditional economic network, of the physical and cultural environment, of resources 

and local biodiversity and, when all is said and done, of the quality of island life –, risks that are capable 

of seriously impairing the very heritage on which the initial development was based. It is precisely the 

experience gained in islands with a long tourism tradition that today constitutes a yardstick for islands 

with an emerging tourism sector, so that they can avoid reproducing models that are today obsolete owing 

to their unsustainability. 

7. The integration of tourism into sustainable, quality island development in keeping with island 

conditions. The experience of the past few decades calls for fresh approaches to tourism development in 

the Mediterranean. The aim should not be to seek from the outset and at all costs the rapid and unlimited 

expansion of any form of tourism, but rather to design and develop tourism that draws on local assets, that 

is well integrated economically, culturally and environmentally with these assets, that supports local 

employment and economic sectors, and that is sustainable in the medium and long terms. The facts prove 

that the mere transposition of tourism models catering for interests alien to the islands is not always the 

most beneficial strategic option for the islanders: such models often result in unsustainability in the 

medium term, low multiplier effect on other economic activities, small share in total tourist expenditure, 

etc. The concepts of quality and sustainability should therefore be combined in an indissoluble 

partnership to advance the idea of “total quality” which, embracing as it does ethical, strategic and 

commercial criteria, will eventually hold the key to the competitiveness of destinations and their tourism 

facilities. 

8. Tourism and sustainable management. Any tourism policy should include not only a sustainable 

development vision, but also a sustainable management dimension. This is not to oppose planning to 

sustainable management, but rather to examine how, in the framework of sustainable tourism 

development, will be integrated the economic, social, cultural and ecological aspects. The choice of any 

sustainable management option requires a high degree of creativity and due consideration given to each 

island’s own characteristics and development level.  

9. A key concept – island carrying capacity – that can be applied in a host of ways requiring simultaneous 

action on supply and demand. The carrying capacity of island systems – i.e. the degree of external impact 

they can assimilate without unleashing a process of deterioration – is a central qualitative concept (not a 

mere quantitative formulation) to be borne in mind in drawing up a sustainable tourism scenario for the 

islands. This also includes maintaining a balance of tourism with other economic activities, so as to 

achieve an optimum outcome for sustainable development. Large doses of creativity and consideration of 

the specific attributes and degree of development of each island (size, fragility, type of island 

development, aims, etc.) are however essential for choosing the best ways, processes and tools for the 

sustainable management of tourism in each case. At all events, in order to work with the concept of 

carrying capacity, it is necessary to adopt new criteria and procedures for balanced action on both supply 

(limits on, quality of and pace of introduction of accommodation establishments and tourism products) 

and demand (moderation of tourist access to each island depending on its characteristics and carrying 

capacity) so as to preclude undesirable imbalances.  

10. Focusing the tourism strategy on the assets, peculiarities and capacities of each island and integrating 

a diversified supply of attractions. The peculiarity and authenticity of the natural and cultural resources of 

each island represent the greatest asset of its tourism supply. It is safe to say that the attraction of the 

islands for tourists will increasingly depend on their ability to develop their own cultural trajectories and a 

diversified supply that is as well integrated as possible. It may also be said that this is a condition that 

must be met if the islands are to be able to distribute the tourism pressure over an extended season and 

select the most appropriate segments of tourist demand for their destinations. To achieve this, it is no 

longer enough to possess fine beaches and attractive landscapes: visitors are increasingly demanding the 

possibility of contact with nature and with the history, culture and inhabitants of the destination. 

III. Planning and management of sustainable, quality tourism in the islands of the Mediterranean 

11. Devising an integrated, quality and preventive tourism strategy for the islands. To guide the 

development of quality tourism in a sustainable way in the islands, it is essential for them to devise – 

sooner rather than later - an integrated and preventive strategy and approach for the sector (Agenda 21 – 

Integrated Tourism Strategies). This is how the sector’s development can be reconciled in advance with 

preservation of the island’s carrying capacity and its main economic, cultural, environmental and scenic 

assets. Only in this way can tourism’s integration into the island system be co-ordinated with all the 
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institutional, business and social partners and its development guided, planned and gauged with a view to 

the future.  

12. Instituting preventive measures at “points of access” and the most valuable and fragile areas of each 

island. Special importance should also be attached to ensuring that the management of the “points of 

access” to the islands, i.e. the ports and airports through which tourists pass, is compatible with the 

general strategy. In this respect, developing sound access systems is as important as adapting them to the 

carrying capacity of each island. For instance, in the mature islands with a tendency to overcrowding and 

limited accommodation supply, steps must be taken to prevent overspill at points of access or 

mismanagement of the flows of excursionists or cruise passengers, which could throw the reception 

capacity out of balance and reduce the sector’s economic productivity in island destinations. It is also 

necessary to provide for and properly plan the sustainable management of the most valuable and fragile 

natural resources of the island. 

Officially approved planning criteria should be introduced as soon as possible for the most interesting 

natural areas, the cultural heritage and for coastal, land and marine areas, in order to reconcile tourist 

access and mobility with preservation of the assets in those areas. 

13. Promoting the staggering of tourist flows throughout the year: a fundamental and feasible task in the 

islands of the Mediterranean. The concentration of the holiday period in the three to four summer months 

causes alternating “peaks and troughs” in the islands, with concomitant highly negative economic, social 

and environmental effects, viz.: over-occupancy of tourist centres and facilities; overstretched carrying 

capacity of the natural and cultural heritage; imbalances and diseconomies in the management of 

environmental services; low returns on investments; and discontinuous and harsh working conditions in 

the labour sector. The islands of the Mediterranean do indeed possess the right attractions and climate to 

re-distribute tourism pressure throughout the year, by combining a larger influx of tourists in the low 

season with the gradual reduction of visitor congestion in the peak season. 

14. Taking into account all the interrelations and “complete life cycles” when analysing the sustainable 

management of natural resources, especially when addressing issues connected with water, energy, 

materials and waste. Reducing the consumption of natural resources (especially water), minimizing the 

use of energy and its impacts and limiting the generation of waste and treating it appropriately are key 

aspects of the sustainable management of tourism in the islands of the Mediterranean. Such measures 

should however be analysed in the light of the situation in each island, bearing in mind the interrelations 

between them (ensuring that solving one problem does not entail aggravating another) and the complete 

cycles of the resources and products (“from the cradle to grave”). It is moreover essential to involve 

businesses and tourists alike in the problem-solving process. 

15. Appropriate design of the tourist mobility system. Tourism and transport are two closely connected 

sectors, which is why the management of tourist mobility in the islands is another issue of paramount 

importance. Besides the need to assert the vital importance of and dependence on systems of access to the 

islands from the outside world, it is necessary to design inland areas and systems of tourist mobility 

(tourists may travel up to 20-30 Km a day in some islands) in such a way as to ensure that the services in 

demand are close at hand, to preclude the unlimited expansion of inland travel and of the relevant 

infrastructure and to promote travel on foot and by non-motorized vehicles for short distances and use of 

public transport for longer distances. Similarly, islands need to assess carefully the whole range of 

impacts that may result from an increase of cruiseship tourist visits into their territories. 

16. The planning and management of tourism taking into account quality and sustainability criteria 

requires innovation and use of new technologies and working tools. New tools are being tried and tested 

to aid implementation of the concepts and approach of sustainable tourism. Special mention should be 

made of the following:  

 ·  Ecolabels, certificates and other voluntary sustainable quality initiatives (often based on ISO, 

EMAS, EFQM and other standards) should not only be geared to the diverse situations and resources of 

the various islands, but also be accompanied by precise institutional regulations. However, care should be 

taken for these instruments not to be used as ‘non-tariff’ trade barriers.  

 Ecotaxes and other economic, financial and commercial measures are innovative and interesting and 

should be studied in relation to the situation of each island. 

 Observatories, barometers and indicators for monitoring the sustainability of development are vital 

tools for the responsible management of island tourism.  

 The new techniques for displaying, storing and exchanging information on land use which, like the 

Geographical Information Systems (GISs), provide an insight into the situation and expedite decisions on 

a wide range of issues, also afford the prospect of innovating and improving the management of island 

institutions. 
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 Information and communication technologies, Internet and similar initiatives, such as EUMEDIS, to 

be launched soon in the Euro-Mediterranean region.  

Similarly, in the more mature islands showing symptoms of overcrowding, a broad social debate is under 

way, which is yielding new values and concepts: the total quality concept, land reconversion and urban 

restoration, moratoriums on tourism expansion and slackening of the pace of growth, the idea of acting on 

both supply and demand, etc. 

17. Towards tourism benchmarking for islands. In the light of increased international competition it is 

necessary to establish benchmarking tools to know what is happening elsewhere and to take the necessary 

corrective measures. It is a continuous process of identification and learning of best practices within the 

sector, as well as identifying what is particularly well done within the organization (i.e. external and 

internal benchmarking). 

18. Investing in training and sustainability awareness programmes for destinations and for tourists visiting 

the islands of the Mediterranean. The concepts and perceptions that support the sustainability of tourism 

development are new and often out of step with the dominant values of the tourism policies of the past 

few decades. They include integration of the economic, social, cultural and ecological aspects, and 

involve a new type of island planning and management, based on broad institutional and social agreement 

in which the islanders participate. It is therefore essential to invest in awareness programmes to promote 

understanding of all aspects of sustainability in tourism - economic, environmental, social and cultural - at 

all levels and to take advantage of all the possibilities of creating new professions and job opportunities in 

the islands. In each island it is particularly important to provide training on these subjects in institutions 

and to their technical staff, to businessmen and in local schools, besides conducting campaigns targeting 

the population as a whole. So far as tourists from abroad are concerned, they should be provided with 

information in their places of origin under agreements with tour operators and travel agencies, at ports 

and airports and in the island’s accommodation establishments, with the co-operation of the appropriate 

people. 

IV. Promoting inter-island co-operation in the Mediterranean  

19. It is necessary to promote inter-island co-operation in order to progress towards more sustainable 

bases for tourism. In spite of the many valuable but isolated measures being taken in the islands of the 

Mediterranean, it is essential to invest in training, technical innovation and technological advances if they 

opt for the integration of tourism into balanced island development. By working together and learning one 

from the other they will all enhance their operational capacity. It is therefore important to transcend the 

limited scope of many islands when it comes to possessing sufficient human resources and specialised 

means and to promote the formation of inter-island co-operation networks capable of co-ordinating the 

activities of universities, institutions, NGOs, businesses, etc. In this respect, it is advisable to use such 

instruments as the MEDA regulations, resulting from the 1995 Barcelona Conference. Certain regional 

and international organisations could play a prominent role, in particular the Mediterranean Action Plan, 

WTO and UNEP, in fostering the development of networks and associations of co-operation, with 

particular reference to the smaller islands of the Mediterranean. 

 

Fonte: WTO (2002). 
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Anexo 25 – Declaração Ministerial de Malmö - 1.º Fórum Mundial Ministerial do 

Ambiente (2000) 
 

Patrocinado por el PNUMA, y con el Gobierno de Suecia como anfitrión, se celebró el "Primer Foro 

Global Ministerial de Medio Ambiente" del 29 al 31 de mayo de 2000, en Malmö, Suecia. Más de 100 

ministros del medio ambiente de todo el mundo, incluyendo a nueve ministros y viceministros de 

América Latina y el Caribe, se reunieron para revisar importantes temas ambientales emergentes, y para 

contribuir a definir la agenda global para el medio ambiente y desarrollo sostenible del siglo XXI. 

Uno de los resultados más importantes del Foro es la Declaración de Malmö, que contiene información 

sobre varios asuntos clave abordados durante el Foro, entre los cuales destaca la identificación de 

importantes retos ambientales para el siglo XXI. Los Ministros identificaron la alarmante discrepancia 

entre los compromisos y las acciones de la comunidad internacional con respecto al desarrollo sostenible.  

Asimismo, estuvieron de acuerdo en prestar una especial atención al consumo no sostenible entre los 

sectores más ricos en todos los países, particularmente en países desarrollados. Además, los Ministros 

declararon que para poder confrontar las causas subyacentes de la degradación ambiental y la pobreza, 

primero deben integrar consideraciones ambientales en la corriente principal de la toma de decisiones. El 

texto completo de la declaración se ofrece enseguida. 

 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE MALMO 

Nosotros, Ministros del Medio Ambiente y Jefes de Delegación que nos reunimos en Malmö, Suecia, del 

29 al 31 de mayo del 2000, en el marco del Primer Foro Mundial de Ministros del Medio Ambiente, en 

cumplimiento de la resolución 53/242 establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 

de julio de 1999 con el propósito de promover las reuniones ministeriales para revisar nuevos e 

importantes tópicos ambientales y dilucidar el panorama futuro, 

Teniendo presente la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano y la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, la Declaración de Barbados sobre el Desarrollo Sostenible en los Pequeños 

Estados Isleños en Desarrollo, así como la Declaración de Nairobi sobre el Papel y el Mandato del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,  

Profundamente conscientes de que, a pesar de constantes y exitosos esfuerzos de la comunidad 

internacional desde la Conferencia de Estocolmo, así como el progreso alcanzado, el medio ambiente y 

los recursos naturales que sostienen la vida en el planeta continúan deteriorándose a una velocidad 

alarmante, 

Reafirmando la relevancia de una rápida implementación de compromisos políticos y legales enfatizada 

por la comunidad internacional y, de manera especial, por la Conferencia de Río, 

Convencidos de la urgente necesidad de esfuerzos renovados por parte de los países unidos por un 

espíritu de solidaridad internacional y reconociendo el principio de responsabilidad común pero 

diferenciada indicado en los Principios de la Cumbre de Río para el manejo ambiental, así como para 

promover el desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras, 

Conscientes de que las principales causas del deterioro ambiental en el mundo tienen su raíz en/ son 

intrínsecas a/ están estrechamente ligadas a/derivan de los problemas sociales y económicos tales como 

extrema pobreza, producción insostenible y patrones de consumo, desigualdad en la distribución de la 

riqueza, y el obstáculo de las deudas,  

Conscientes de que el éxito de la lucha contra el deterioro ambiental depende enteramente de la 

participación de todos los actores sociales, de una población informada y consciente, del respeto a los 

valores éticos y espirituales de la diversidad cultural y la preservación del legado y conocimiento 

indígenas, 

Teniendo en cuenta que la minuciosa elaboración durante 10 años de la Agenda 21 y su puesta en marcha 

a partir del año 2002 ofrecerá a la comunidad internacional una oportunidad para llevar a la práctica sus 

compromisos y fortalecer la cooperación internacional, cuya necesidad es urgente para enfrentar los 

desafíos del desarrollo sostenible en el siglo XXI, 

Convencidos de la capacidad del Congreso del Milenio establecido en la 55-a sesión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de proveer el espacio indicado para resaltar en el alto nivel la relevancia 

del papel de las Naciones Unidas en el campo del desarrollo sostenible, y tomando en cuenta las 

propuestas del Secretario General de las Naciones Unidas contenidas en su informe titulado: "Nosotros, 

los pueblos: el papel de la Naciones Unidas en el siglo XXI", que constituye el documento fundamental 

del Congreso, 
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Decididos a enfrentar este desafío histórico desde una perspectiva ambiental, y habiendo solicitado al 

Presidente del Consejo Administrativo hacer llegar estas preocupaciones a la 55-a sesión de la Asamblea 

General, Asamblea del Milenio, 

 

DECLARAMOS QUE: 

Los principales desafíos ambientales para el siglo XXI 

1. El año 2000 marca un momento definitivo en los esfuerzos de la comunidad internacional por asegurar 

que las crecientes tendencias de deterioro ambiental que amenaza la sostenibilidad del planeta sean 

detenidas y revertidas. 

2. Existe una alarmante discordancia entre los compromisos y las acciones. Las metas y los objetivos 

establecidos por la comunidad internacional con relación al desarrollo sostenible, tales como la adopción 

de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible y el incremento en la ayuda a los países en 

desarrollo, deben de ponerse en práctica lo más pronto posible. La movilización de recursos nacionales e 

internacionales, incluyendo la ayuda para el desarrollo, superando el nivel actual, constituyen acciones 

vitales para enfrentar este desafío. 

3. El comprometido papel del derecho ambiental internacional y el desarrollo del derecho nacional 

ofrecen una base sólida para enfrentar las amenazas ambientales del presente. Asimismo debemos de 

reconocer la central importancia del cumplimiento y ejecución de obligaciones ambientales, promoviendo 

la observancia de una vía preventiva establecida por los Principios de Río, así como de otras herramientas 

políticas y del fortalecimiento de la capacidad constructiva. 

4. El Informe sobre las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2000 (GEO, por sus siglas en inglés) 

ofrece una evaluación que revela la procedencia de las amenazas ambientales que enfrenta la comunidad 

internacional. Los patrones de consumo insostenible entre los segmentos altos de la población, 

especialmente en países en desarrollo son un tema que requiere particular atención. El manejo ambiental 

va rezagado con respecto al desarrollo económico social y la cada vez más creciente población 

afecta/ejerce presión sobre el medio ambiente 

5. Las amenazas ambientales derivadas de las crecientes tendencias de urbanización y el desarrollo de las 

megalópolis, los severos riesgos del cambio climático, la crítica situación del agua dulce y sus 

consecuencias para la seguridad alimenticia y el medio ambiente, la explotación insostenible y el 

agotamiento de los recursos biológicos, la sequía y la desertificación, la deforestación incontrolada, la 

frecuencia de las emergencias ambientales, los químicos peligrosos y sus consecuencias sobre la salud 

humana y el medio ambiente y las fuentes de contaminación procedentes de actividades terrestres, todos 

estos son problemas que deben ser atendidos. 

6. Sin embargo, existen posibilidades para revertir esta situación. La innovación tecnológica y el 

surgimiento de nuevas y eficientes tecnologías, donde los sectores privados desempeñen un papel cada 

vez más importante, constituyen una fuente de gran esperanza y crecientes oportunidades para evitar las 

viejas prácticas destructoras del ambiente mediante tecnologías limpias. 

7. Para enfrentar las mencionadas causas de pobreza y deterioro ambiental, debemos de integrar las 

consideraciones ambientales como parte central del proceso de la toma de decisiones. También debemos 

de intensificar nuestros esfuerzos en el desarrollo de acciones preventivas y de una respuesta integrada, 

incluyendo planes de manejo ambiental nacional y de derecho internacional, toma de conciencia y 

educación, así como el aprovechamiento del poder de la tecnología informativa para lograr este fin. Todos 

los actores involucrados deben de trabajar de manera conjunta por el interés de un futuro sostenible. 

8. Es necesario integrar la perspectiva ambiental tanto en el diseño y la evaluación de políticas 

macroeconómicas, como en actividades de prestaciones gubernamentales y multilaterales e instituciones 

de crédito tales como agencias de crédito para exportación. 

9. Las tendencias globalizadoras de la economía mundial con consecuentes oportunidades y riesgos 

ambientales, requieren de la adopción por parte de instituciones internacionales de nuevas medidas que 

permitan un mejor aprovechamiento de los actores centrales del proceso de la globalización. Debemos de 

impulsar una coexistencia armoniosa e integrada entre el comercio y las políticas ambientales en busca 

del desarrollo sostenible, de acuerdo con la decisión de la octava sesión de la Comisión para el Desarrollo 

Sostenible. 

10. Emanados de los Principios de la Cumbre de Río, el papel y la responsabilidad de las naciones y de 

los actores principales como los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, debe ser considerado 

primordial en el enfrentamiento de los desafíos ambientales en el siglo 21. Los gobiernos son agentes 

centrales dentro de este proceso y sus acciones son de importancia vital para la implementación por las 

Naciones Unidas de estrategias ambientales desde Estocolmo, el fortalecimiento institucional y el 

reforzamiento de la cooperación internacional. 
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El sector privado y el medio ambiente 

11. El sector privado ha emergido como un actor mundial con un impacto significativo sobre las 

tendencias ambientales mediante la inversión y las decisiones tecnológicas. A este respecto, los gobiernos 

desempeñan un papel fundamental en la creación de un medio ambiente viable. Las capacidades 

institucionales y regulativas de los gobiernos para interactuar con el sector privado deben ser fortalecidas. 

Un mayor compromiso por parte del sector privado debe ser impulsado con el propósito de crear una 

nueva cultura de responsabilidad ambiental mediante la aplicación de normas de impuestos a los 

contaminantes, indicadores e informes ambientales y el establecimiento de una vía preventiva en la 

inversión y las decisiones tecnológicas. Este acceso debe estar ligado al desarrollo de tecnologías más 

limpias y de recursos más eficientes para permitir la economía del ciclo vital y facilitar la transferencia de 

tecnologías ambientalmente estables. 

12. El potencial de nueva economía de contribuir al desarrollo sostenible debe ser alcanzado, 

especialmente en las áreas de tecnología informativa, biología y biotecnología. Las implicaciones éticas y 

sociales deben ser tomadas en cuenta. 

13. El Acuerdo Mundial establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas con el sector 

privado ofrece un excelente mecanismo para el desarrollo de una colaboración/unión exitosa con el sector 

privado. El PNUMA seguirá fortaleciendo esta unión y colaboración con el sector privado y continuará 

tomando en cuenta la relación entre la inversión extranjera directa y el medio ambiente, con el propósito 

de minimizar las implicaciones negativas ambientalmente. 

 

La sociedad civil y el medio ambiente 

14. La sociedad civil juega un papel de importancia crítica en la solución de los problemas ambientales. 

El desempeño, las capacidades y el involucramiento de las organizaciones de sociedades civiles se han 

visto substancialmente incrementadas en los últimos años, lo cual destaca la necesidad que tienen los 

gobiernos, PNUMA y las organizaciones internacionales de fortalecer su compromiso de trabajar en los 

problemas ambientales. 

15. La sociedad civil ha encontrado nuevos y efectivos modos de expresar los sentimientos y 

preocupaciones populares, constituyéndose como un agente poderoso en promover tanto propósitos como 

valores ambientales. La sociedad civil juega un papel importante en centrar la atención de quienes 

formulan políticas en los nuevos temas ambientales, despertando la conciencia pública, promoviendo 

ideas y avances innovadores, así como la transparencia y evitando actividades corruptas en la toma de 

decisiones ambientales. 

16. El papel de la sociedad civil debe fortalecerse a todos los niveles mediante la libertad de acceso a la 

información ambiental, una amplia participación en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la 

justicia en los temas ambientales. Los gobiernos deben de ofrecer condiciones necesarias para facilitar el 

derecho de todos los estratos sociales de tener voz y jugar un papel activo en la construcción de un futuro 

sostenible. 

17. La ciencia constituye la base para la toma de decisiones ambientales. Existe una necesidad imperante 

de mayores investigaciones , de un mayor compromiso de la comunidad científica y de una creciente 

cooperación científica en torno a los nuevos tópicos ambientales, así como de vías de comunicación 

mejoradas entre la sociedad científica, quienes toman las decisiones y otros interesados en la 

problemática. 

18. Debemos poner especial atención en las amenazas a la diversidad cultural y el conocimiento 

tradicional, sobre todo de las comunidades indígenas y locales, causadas por la globalización. En este 

contexto le damos la bienvenida al año 2001, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

como el Año Internacional de Diálogo entre las Civilizaciones. 

19. Mayor énfasis debe ser puesto en la perspectiva de género dentro del proceso de la toma de decisiones 

en cuanto al manejo ambiental y de recursos naturales. 

20. Existe una necesidad de medios de comunicación independientes y objetivos en todos los niveles para 

fortalecer la conciencia y unificar los valores ambientales en una sociedad global. Los medios pueden 

servir a la causa del desarrollo sostenible identificando temas nuevos, despertando la conciencia y 

promoviendo acciones viables. 

 

Evaluación de la CNUMAD en 2002 

21. La evaluación de la puesta en marcha de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en el año 2002 debe ser llevada a cabo por una conferencia 
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internacional a nivel cumbre. Su objetivo no debe sólo consistir en reestructúar Agenda 21, que sigue 

siendo válido, sino impulsar un nuevo espíritu de cooperación y necesidad basado en acciones acordadas 

a lo largo de la búsqueda común del desarrollo sostenible. A este respecto, la ratificación de convenios y 

protocolos ambientales, es especial, los relacionados con el clima, la desertificación, la bioseguridad y los 

químicos, deben ser urgentemente atendidos por los gobiernos. 

22. Los gobiernos y el PNUMA necesitan desempeñar un papel de mayor importancia en la preparación 

de la revisión del 2002 de la CNUMAD a niveles regional y mundial así como asegurar que la dimensión 

ambiental del desarrollo sostenible sea completamente incorporada dentro de la amplia evaluación del 

estado del medio ambiente mundial. Los preparativos de la conferencia deben ser precipitados. 

23. La conferencia del 2002 debe tener como meta enfrentar los mayores desafíos del desarrollo 

sostenible, y en particular, los efectos devastadores de la pobreza que afecta a una gran parte de los 

habitantes del planeta, contrastando con el consumo excesivo y desgastante, así como un uso inadecuado 

de recursos que mantienen y perpetúan el círculo vicioso del deterioro ambiental y la creciente pobreza. 

24. La conferencia del 2002 debe revisar los requerimientos para un mayor fortalecimiento institucional 

para manejo ambiental internacional basado en una evaluación de necesidades futuras para implementar 

una estructura institucional capaz de enfrentar de manera efectiva las amenazas ambientales a gran escala 

que afectan al mundo globalizado. El papel del PNUMA en este sentido debe ser fortalecido y su 

infraestructura financiera volverse más amplia y mejor planificada. 

 

Conclusión 

25. En aras de este nuevo siglo, tenemos a nuestra disposición recursos materiales y humanos para 

alcanzar el desarrollo sostenible, ya no como un concepto abstracto, sino como una realidad concreta. 

Avances sin precedentes en la producción y en las tecnologías informativas, el surgimiento de una 

generación joven con un claro sentido de optimismo, solidaridad y valores, mujeres cada vez más 

conscientes y con un papel fuerte y activo dentro de la sociedad, todo esto apunta hacia el nacimiento de 

una nueva conciencia. Para el 2015 podemos disminuir al doble la pobreza sin afectar el medio ambiente, 

podemos implementar la seguridad ambiental a partir de la alerta temprana, podemos lograr una mejor 

integración del tema ambiental en las políticas económicas, alcanzar una mejor coordinación de los 

instrumentos legales, en nuestras manos está el lograr un mundo sin barrios bajos. Nos comprometemos a 

hacer realidad este sueño común. 

Adoptada por el Foro Mundial de los Ministros del Medio Ambiente - Sexta Sesión Especial del Consejo 

Administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Quinta 

Reunión Plenaria - 31 de mayo de 2000. 

Malmö, Suecia, 31 de mayo de 2000. 

 

 

Fonte: PNUMA (2000). 
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Anexo 26 – Declaração do Milénio das Nações Unidas (2000) 
 

Declaração do Milénio das Nações Unidas 

I – VALORES E PRINCÍPIOS 

1. Nós, Chefes de Estado e de Governo, reunimo-nos na Sede da Organização das Nações Unidas em 

Nova Iorque, entre os dias 6 e 8 de Setembro de 2000, no início de um novo milénio, para reafirmar a 

nossa fé na Organização e na sua Carta como bases indispensáveis de um mundo mais pacífico, mais 

próspero e mais justo. 

2. Reconhecemos que, para além das responsabilidades que todos temos perante as nossas sociedades, 

temos a responsabilidade colectiva de respeitar e defender os princípios da dignidade humana, da 

igualdade e da equidade, a nível mundial. Como dirigentes, temos, pois, um dever para com todos os 

habitantes do planeta, em especial para com os mais desfavorecidos e, em particular, as crianças do 

mundo, a quem pertence o futuro. 

3. Reafirmamos a nossa adesão aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, que 

demonstraram ser intemporais e universais. De facto, a sua pertinência e capacidade como fonte de 

inspiração aumentaram, à medida que se multiplicaram os vínculos e se foi consolidando a 

interdependência entre as nações e os povos. 

4. Estamos decididos a estabelecer uma paz justa e duradoura em todo o mundo, em conformidade com os 

propósitos e princípios da Carta. Reafirmamos a nossa determinação de apoiar todos os esforços que 

visam fazer respeitar a igualdade e soberania de todos os Estados, o respeito pela sua integridade 

territorial e independência política; a resolução dos conflitos por meios pacíficos e em consonância com 

os princípios de justiça e do direito internacional; o direito à autodeterminação dos povos que 

permanecem sob domínio colonial e ocupação estrangeira; a não ingerência nos assuntos internos dos 

Estados; o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais; o respeito pela igualdade de 

direitos de todos, sem distinções por motivo de raça, sexo, língua ou religião; e a cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de carácter económico, social, cultural ou 

humanitário. 

5. Pensamos que o principal desafio que se nos depara hoje é conseguir que a 

globalização venha a ser uma força positiva para todos os povos do mundo, uma vez que, se é certo que a 

globalização oferece grandes possibilidades, actualmente os seus benefícios, assim como os seus custos, 

são distribuídos de forma muito desigual. Reconhecemos que os países em desenvolvimento e os países 

com economias em transição enfrentam sérias dificuldades para fazer frente a este problema fundamental. 

Assim, consideramos que, só através de esforços amplos e sustentados para criar um futuro comum, 

baseado na nossa condição humana comum, em toda a sua diversidade, pode a globalização ser 

completamente equitativa e favorecer a inclusão. Estes esforços devem incluir a adopção de políticas e 

medidas, a nível mundial, que correspondam às necessidades dos países em desenvolvimento e das 

economias em transição e que sejam formuladas e aplicadas com a sua participação efectiva. 

6. Consideramos que determinados valores fundamentais são essenciais para as relações internacionais no 

século XXI. Entre eles figuram: 

 A liberdade. Os homens e as mulheres têm o direito de viver a sua vida e de criar os seus filhos com 

dignidade, livres da fome e livres do medo da violência, da opressão e da injustiça. A melhor forma 

de garantir estes direitos é através de governos de democracia participativa baseados na vontade 

popular. 

 A igualdade. Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de beneficiar do 

desenvolvimento. A igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser 

garantida. 

 A solidariedade. Os problemas mundiais devem ser enfrentados de modo a que os custos e as 

responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com os princípios fundamentais da 

equidade e da justiça social. Os que sofrem, ou os que beneficiam menos, merecem a ajuda dos que 

beneficiam mais. 

 A tolerância. Os seres humanos devem respeitar-se mutuamente, em toda a sua diversidade de 

crenças, culturas e línguas. Não se devem reprimir as diferenças dentro das sociedades, nem entre 

estas. As diferenças devem, sim, ser apreciadas como bens preciosos de toda a humanidade. Deve 

promover-se activamente uma cultura de paz e diálogo entre todas as civilizações. 

 Respeito pela natureza. É necessário actuar com prudência na gestão de todas as espécies e recursos 

naturais, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Só assim poderemos 

conservar e transmitir aos nossos descendentes as imensuráveis riquezas que a natureza nos oferece. 
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É preciso alterar os actuais padrões insustentáveis de produção e consumo, no interesse do nosso 

bem-estar futuro e no das futuras gerações. 

 Responsabilidade comum. A responsabilidade pela gestão do desenvolvimento económico e social no 

mundo e por enfrentar as ameaças à segurança e paz internacionais deve ser partilhada por todos os 

Estados do mundo e ser exercida multilateralmente. Sendo a organização de carácter mais universal e 

mais representativa de todo o mundo, as Nações Unidas devem desempenhar um papel central neste 

domínio. 

7. Com vista a traduzir estes valores em acções, identificámos um conjunto de objectivos-chave aos quais 

atribuímos especial importância. 

II – PAZ, SEGURANÇA E DESARMAMENTO 

8. Não pouparemos esforços para libertar os nossos povos do flagelo da guerra – seja dentro dos estados 

ou entre eles –, que, na última década, já custou mais de cinco milhões de vidas. Procuraremos também 

eliminar os perigos que as armas de destruição maciça representam. 

9. Decidimos, portanto: 

 Consolidar o respeito pelo primado da lei nos assuntos internacionais e nacionais e, em particular, 

assegurar que os Estados Membros cumpram as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, de 

acordo com a Carta das Nações Unidas, nos litígios em que sejam partes. 

 Aumentar a eficácia das Nações Unidas na manutenção da paz e segurança, dotando a Organização 

dos recursos e dos instrumentos de que esta necessita para as suas tarefas de prevenção de conflitos, 

resolução pacífica de diferendos, manutenção da paz, consolidação da paz e reconstrução pós-

conflito. Neste contexto, tomámos devida nota do relatório do Grupo sobre as Operações de Paz das 

Nações Unidas
i
 e pedimos à Assembleia Geral que se debruce quanto antes sobre as suas 

recomendações. 

 Intensificar a cooperação entre as Nações Unidas e as organizações regionais, de acordo com as 

disposições do Capítulo VIII da Carta. 

 Assegurar que os Estados participantes apliquem os tratados, sobre questões como o controlo de 

armamentos e o desarmamento, o direito internacional humanitário e os direitos humanos, e pedir a 

todos os Estados que considerem a possibilidade de assinar e ratificar o Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional
ii
. 

 Adoptar medidas concertadas contra o terrorismo internacional e aderir quanto antes a todas as 

convenções internacionais pertinentes. 

 Redobrar os nossos esforços para pôr em prática o nosso compromisso de lutar contra o problema 

mundial da droga. 

 Intensificar a luta contra o crime transnacional em todas as suas dimensões, nomeadamente contra o 

tráfico e contrabando de seres humanos, e o branqueamento de capitais. 

 Reduzir tanto quanto possível as consequências negativas que as sanções económicas impostas pelas 

Nações Unidas podem ter nas populações inocentes, submeter os regimes de sanções a análises 

periódicas e eliminar as consequências adversas das sanções para terceiros. 

 Lutar pela eliminação das armas de destruição maciça, em particular das armas nucleares, e não 

excluir qualquer via para atingir este objectivo, nomeadamente a possibilidade de convocar uma 

conferência internacional para definir os meios adequados para eliminar os perigos nucleares. 

 Adoptar medidas concertadas para pôr fim ao tráfico ilícito de armas ligeiras, designadamente 

tornando as transferências de armas mais transparentes e apoiando medidas de desarmamento 

regional, tendo em conta todas as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Comércio Ilícito de Armas Pessoais e Ligeiras. 

 Pedir a todos os Estados que considerem a possibilidade de aderir à Convenção sobre a proibição do 

uso, armazenamento, produção e transferência de minas anti-pessoal e sobre a sua destruição
iii

, assim 

como às alterações ao protocolo sobre minas referente à Convenção sobre armas convencionais
iv

. 

10. Instamos todos os Estados Membros a observarem a Trégua Olímpica, individual e colectivamente, 

agora e no futuro, e a apoiarem o Comité Olímpico Internacional no seu trabalho de promoção da paz e 

do entendimento humano através do desporto e do Ideal Olímpico. 

III – O DESENVOLVIMENTO E A ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

11. Não pouparemos esforços para libertar os nossos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das 

condições abjectas e desumanas da pobreza extrema, à qual estão submetidos actualmente mais de 1000 

milhões de seres humanos. 
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Estamos empenhados em fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e em libertar toda 

a humanidade da carência. 

12. Em consequência, decidimos criar condições propícias, a nível nacional e mundial, ao 

desenvolvimento e à eliminação da pobreza. 

13. A realização destes objectivos depende, entre outras coisas, de uma boa governação em cada país. 

Depende também de uma boa governação no plano internacional e da transparência dos sistemas 

financeiros, monetários e comerciais. Propugnamos um sistema comercial e financeiro multilateral aberto, 

equitativo, baseado em normas, previsível e não discriminatório. 

14. Estamos preocupados com os obstáculos que os países em desenvolvimento enfrentam para mobilizar 

os recursos necessários para financiar o seu desenvolvimento sustentável. Faremos, portanto, tudo o que 

estiver ao nosso alcance para que a Reunião Intergovernamental de alto nível sobre o financiamento do 

desenvolvimento, que se realizará em 2001, tenha êxito. 

15. Decidimos também ter em conta as necessidades especiais dos países menos avançados. Neste 

contexto, congratulamo-nos com a convocação da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os 

Países Menos Avançados, que irá realizar-se em Maio de 2001, e tudo faremos para que obtenha 

resultados positivos. Pedimos aos países industrializados: 

 que adoptem, de preferência antes da Conferência, uma política de acesso, livre de direitos 

aduaneiros e de cotas, no que se refere a todas as exportações dos países menos avançados; 

 que apliquem sem mais demora o programa melhorado de redução da dívida dos países mais pobres 

muito endividados e que acordem em cancelar todas as dívidas públicas bilaterais contraídas por 

esses países, em troca de eles demonstrarem a sua firme determinação de reduzir a pobreza; e 

 que concedam uma ajuda ao desenvolvimento mais generosa, especialmente aos países que se estão 

genuinamente a esforçar por aplicar os seus recursos na redução da pobreza. 

16. Estamos também decididos a abordar de uma forma global e eficaz os problemas da dívida dos países 

em desenvolvimento com rendimentos baixos e médios, adoptando diversas medidas de âmbito nacional e 

internacional, para que a sua dívida seja sustentável a longo prazo. 

17. Resolvemos também responder às necessidades especiais dos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento, pondo rapidamente em prática o Programa de Acção de Barbados
v
 e as conclusões a 

que chegou a Assembleia Geral, na sua vigésima segunda sessão extraordinária. Instamos a comunidade 

internacional a velar por que, quando se elaborar um índice de vulnerabilidade, se tenham em conta as 

necessidades especiais dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

18. Reconhecemos as necessidades e os problemas especiais dos países em desenvolvimento sem litoral, 

pelo que pedimos aos doadores bilaterais e multilaterais que aumentem a sua ajuda financeira e técnica a 

este grupo de países, de modo a satisfazer as suas necessidades especiais de desenvolvimento e a ajudá-

los a superar os obstáculos resultantes da sua situação geográfica, melhorando os seus sistemas de 

transporte em trânsito. 

19. Decidimos ainda: 

 Reduzir para metade, até ao ano 2015, a percentagem de habitantes do planeta com rendimentos 

inferiores a um dólar por dia e a das pessoas que passam fome; de igual modo, reduzir para metade a 

percentagem de pessoas que não têm acesso a água potável ou carecem de meios para a obter. 

 Velar por que, até esse mesmo ano, as crianças de todo o mundo - rapazes e raparigas - possam 

concluir um ciclo completo de ensino primário e por que as crianças de ambos os sexos tenham 

acesso igual a todos os níveis de ensino. 

 Reduzir, até essa data, a mortalidade materna em três quartos e a mortalidade de crianças com menos 

de 5 anos em dois terços, em relação às taxas actuais. 

 Até então ter detido e começado a inverter a tendência actual do VIH/SIDA, do flagelo do paludismo 

e de outras doenças graves que afligem a humanidade. 

 Prestar assistência especial às crianças órfãs devido ao VIH/SIDA. 

 Até ao ano 2020, ter melhorado consideravelmente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes 

das zonas degradadas, como foi proposto na iniciativa "Cidades sem bairros degradados". 

20. Decidimos também: 

 Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher como meios eficazes de combater a 

pobreza, a fome e as doenças e de promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 

 Formular e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de todo o mundo a possibilidade real de 

encontrar um trabalho digno e produtivo. 
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 Incentivar a indústria farmacêutica a aumentar a disponibilidade dos medicamentos essenciais e a pô-

los ao alcance de todas as pessoas dos países em desenvolvimento que deles necessitem. 

 Estabelecer formas sólidas de colaboração com o sector privado e com as organizações da sociedade 

civil em prol do desenvolvimento e da erradicação da pobreza. 

 Velar por que todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias, em particular das 

tecnologias da informação e das comunicações, de acordo com as recomendações formuladas na 

Declaração Ministerial do Conselho Económico e Social
vi
 de 2000. 

IV – PROTECÇÃO DO NOSSO AMBIENTE COMUM 

21. Não devemos poupar esforços para libertar toda a humanidade, acima de tudo os nossos filhos e netos, 

da ameaça de viver num planeta irremediavelmente destruído pelas actividades do Homem e cujos 

recursos não serão suficientes já para satisfazer as suas necessidades. 

22. Reafirmamos o nosso apoio aos princípios do desenvolvimento sustentável, enunciados na Agenda 

21
vii

, que foram acordados na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. 

23. Decidimos, portanto, adoptar em todas as nossas medidas ambientais uma nova ética de conservação e 

de salvaguarda e começar por adoptar as seguintes medidas: 

 Fazer tudo o que for possível para que o Protocolo de Quioto entre em vigor de preferência antes do 

décimo aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, em 2002, 

e iniciar a redução das emissões de gases que provocam o efeito de estufa. 

 Intensificar os nossos esforços colectivos em prol da administração, conservação e desenvolvimento 

sustentável de todos os tipos de florestas. 

 Insistir na aplicação integral da Convenção sobre a Diversidade Biológica
viii

 e da Convenção das 

Nações Unidas de Luta contra a Desertificação nos países afectados pela seca grave ou pela 

desertificação, em particular em África
ix

. 

 Pôr fim à exploração insustentável dos recursos hídricos, formulando estratégias de gestão nos planos 

regional, nacional e local, capazes de promover um acesso equitativo e um abastecimento adequado. 

 Intensificar a cooperação para reduzir o número e os efeitos das catástrofes naturais e das catástrofes 

provocadas pelo Homem. 

 Garantir o livre acesso à informação sobre a sequência do genoma humano. 

V – DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E BOA GOVERNAÇÃO 

24. Não pouparemos esforços para promover a democracia e fortalecer o estado de direito, assim como o 

respeito por todos os direitos humanos e liberdades fundamentais internacionalmente reconhecidos, 

nomeadamente o direito ao desenvolvimento. 

25. Decidimos, portanto: 

 Respeitar e fazer aplicar integralmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos
x
. 

 Esforçar-nos por conseguir a plena protecção e a promoção dos direitos civis, políticos, económicos, 

sociais e culturais de todas as pessoas, em todos os países. 

 Aumentar, em todos os países, a capacidade de aplicar os princípios e as práticas democráticas e o 

respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias. 

 Lutar contra todas as formas de violência contra a mulher e aplicar a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
xi

. 

 Adoptar medidas para garantir o respeito e a protecção dos direitos humanos dos migrantes, dos 

trabalhadores migrantes e das suas famílias, para acabar com os actos de racismo e xenofobia, cada 

vez mais frequentes em muitas sociedades, e para promover uma maior harmonia e tolerância em 

todas as sociedades. 

 Trabalhar colectivamente para conseguir que os processos políticos sejam mais abrangentes, de modo 

a permitirem a participação efectiva de todos os cidadãos, em todos os países. 

 Assegurar a liberdade dos meios comunicação para cumprirem a sua indispensável função e o direito 

do público de ter acesso à informação. 

VI – PROTECÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS 

26. Não pouparemos esforços para conseguir que as crianças e todas populações civis que sofrem de 

maneira desproporcionada as consequências das catástrofes naturais, de actos de genocídio, dos conflitos 

armados e de outras situações de emergência humanitária recebam toda a assistência e a protecção de que 

necessitam para poderem retomar a vida normal quanto antes. 
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Decidimos, portanto: 

 Aumentar e reforçar a protecção dos civis em situações de emergência complexas, em conformidade 

com o direito internacional humanitário. 

 Intensificar a cooperação internacional, designadamente a partilha do fardo que recai sobre os países 

que recebem refugiados e a coordenação da assistência humanitária prestada a esses países; e ajudar 

todos os refugiados e pessoas deslocadas a regressar voluntariamente às suas terras em condições de 

segurança e de dignidade, e a reintegrarem-se sem dificuldade nas suas respectivas sociedades. 

 Incentivar a ratificação e a aplicação integral da Convenção sobre os Direitos da Criança
xii

 e seus 

protocolos facultativos, referentes à participação das crianças em conflitos armados e sobre a venda 

de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil
xiii

. 

VII – RESPONDER ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DE ÁFRICA 

27. Apoiaremos a consolidação da democracia em África e ajudaremos os africanos na sua luta por uma 

paz duradoura, pela erradicação da pobreza e pelo desenvolvimento sustentável, para que, dessa forma, a 

África possa integrar-se na economia mundial. 

28. Decidimos, portanto: 

 Apoiar plenamente as estruturas políticas e institucionais das novas democracias de África. 

 Fomentar e apoiar mecanismos regionais e sub-regionais de prevenção de conflitos e de promoção da 

estabilidade política, e garantir um financiamento seguro das operações de manutenção de paz nesse 

continente. 

 Adoptar medidas especiais para enfrentar os desafios da erradicação da pobreza e do 

desenvolvimento sustentável em África, tais como o cancelamento da dívida, a melhoria do acesso 

aos mercados, o aumento da ajuda oficial ao desenvolvimento e o aumento dos fluxos de 

Investimento Directo Estrangeiro, assim como as transferências de tecnologia. 

 Ajudar África a aumentar a sua capacidade de fazer frente à propagação do flagelo do VIH/SIDA e 

de outras doenças infecciosas. 

VIII – REFORÇAR AS NAÇÕES UNIDAS 

29. Não pouparemos esforços para fazer das Nações Unidas um instrumento mais eficaz no desempenho 

das seguintes prioridades: a luta pelo desenvolvimento de todos os povos do mundo; a luta contra a 

pobreza, a ignorância e a doença; a luta contra a injustiça; a luta contra a violência, o terror e o crime; a 

luta contra a degradação e destruição do nosso planeta. 

30. Decidimos, portanto: 

 Reafirmar o papel central da Assembleia Geral como principal órgão de deliberação, de adopção de 

medidas e de representação das Nações Unidas, dando-lhe os meios para que possa desempenhar esse 

papel com eficácia. 

 Redobrar os nossos esforços para conseguir uma reforma ampla do Conselho de Segurança em todos 

os seus aspectos. 

 Reforçar ainda mais o Conselho Económico e Social, com base nos seus recentes êxitos, de modo 

que possa desempenhar o papel que lhe foi atribuído pela Carta. 

 Reforçar o Tribunal Internacional de Justiça, de modo a que a justiça e o primado do direito 

prevaleçam nos assuntos internacionais. 

 Fomentar a coordenação e as consultas periódicas entre os principais órgãos das Nações Unidas no 

exercício das suas funções. 

 Velar por que a Organização conte, de forma regular e previsível, com os recursos de que necessita 

para cumprir os seus mandatos. 

 Instar o Secretariado a que, de acordo com as normas e procedimentos claros acordados pela 

Assembleia Geral, faça o melhor uso possível desses recursos no interesse de todos os Estados 

Membros, aplicando as melhores práticas de gestão e tecnologias disponíveis e prestando especial 

atenção às tarefas que reflectem as prioridades acordadas pelos Estados Membros. 

 Promover a adesão à Convenção sobre a Segurança do Pessoal das Nações Unidas e do Pessoal 

Associado
xiv

. 

 Velar por que exista uma maior coerência e uma melhor cooperação em matéria normativa entre as 

Nações Unidas, os seus Organismos, as instituições de Bretton Woods e a Organização Mundial do 

Comércio, assim como outros órgãos multilaterais, tendo em vista conseguir uma abordagem 

coordenada dos problemas da paz e do desenvolvimento. 
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 Prosseguir a intensificação da cooperação entre as Nações Unidas e os parlamentos nacionais através 

da sua organização mundial, a União Interparlamentar, em diversos âmbitos, nomeadamente: a paz e 

segurança, o desenvolvimento económico e social, o direito internacional e os direitos humanos, a 

democracia e as questões de género. 

 Oferecer ao sector privado, às Organizações Não Governamentais e à sociedade civil em geral mais 

oportunidades de contribuírem para a realização dos objectivos e programas da Organização. 

31. Pedimos à Assembleia Geral que examine periodicamente os progressos alcançados na aplicação das 

medidas propostas por esta Declaração e ao Secretário-Geral que publique relatórios periódicos, para que 

sejam examinados pela Assembleia e sirvam de base para a adopção de medidas ulteriores. 

32. Nesta ocasião histórica, reafirmamos solenemente que as Nações Unidas são a indispensável casa 

comum de toda a família humana, onde procuraremos realizar as nossas aspirações universais de paz, 

cooperação e desenvolvimento. 

Comprometemo-nos, portanto, a dar o nosso apoio ilimitado a estes objectivos comuns e declaramos a 

nossa determinação em concretizá-los. 

Resolução A/RES/55/2 (8 de Setembro de 2000) 

i A/55/305-S/2000/809; ver Oficial Records of the Security Council, Fifty-fifth Year, Supplemnent for 

July, August and September 2000, documento S/2000/809. 

ii A/CONF.183/9. 

iii VER cd/1478. 

iv Protocolo alterado sobre proibições ou restrições ao uso de minas, armadilhas e outros engenhos, 

documento: CCW/CONF.I/16 (Part I) annex B. 

v Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States [Report of 

the Global Conference on Sustainable Development of Small Island Developing States, Bridgetown, 

Barbados, 25 April - 6 May 1994 (United Nations publication, Sales Nº E.94.I.18 and corrigenda), chap. 

I, resolution 1, annex II]. 

vi E/2000/L.9. 

vii Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 

1992 (United Nations publications, Sales Nº E.93.I.8 and corrigenda), vol. I, Resolutions adopted by the 

Conference, resolution 1, annex II. 

viii Ver United Nations Environment Programme, Convention on Biological Diversity (Environmental 

Law and Institutions Programme Activity Centre), Junho de 1992. 

ix Documento A/49/84/Add.2, annex, appendix II. 

x Resolução 217 A (III). 

xi Resolução 34/180, annex. 

xii Resolução 44/25, annex. 

xiii Resolução 54/263, annex I e II. 

xiv Resolução 49/59, annex. 

 

Fonte: ONU (2000).  
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Anexo 27 – Declaração de Hainan – Conferência Internacional de Turismo Sustentável 

nas Ilhas das Regiões Ásia-Pacífico (2000) 
 

International Conference ‘Sustainable Tourism in the Islands of the Asia-Pacific Regions’ 

 

Islands differ greatly in size, climate, terrain, biodiversity, access, and in human history, habitation, 

culture, land tenure, legal systems and economic activity, including tourism. 

For many islands of the Asia-Pacific Region, tourism is the main economic activity, in terms of both 

income and employment generation. Due to their relatively small size, islands are quite vulnerable from 

both an environmental and a social point of view. This vulnerability may put at risk the long-term 

sustainability of tourism-based economic development of the islands, if tourism is not appropriately 

planned, developed and managed. 

The Conference on Sustainable Tourism in the Island of the Asia-Pacific Region, as the previous one held 

in Capri, Italy, for Mediterranean Islands in May 2000, was intended as a regional follow up to the 

WTO/UNEP Conference on Sustainable Tourism in Small Island Developing States and Other Islands, 

held in Lanzarote, Spain 1998. 

The aim of the Conference was to examine the various aspects that need to be considered by governments 

and the private sector if they wish tourism to contribute to the overall economic, social and environmental 

sustainability of their territories. This means developing a tourism infrastructure and a tourism industry 

that are sustainable in the long term, maximising the social and economic benefits and reducing the 

negative impacts on the environment. 

The Hainan Conference was convened from December 6 to 8, 2000, in the Gloria Resort in Sanya, 

organised by WTO and UNEP, and with the support of UNESCO, the China National Tourism 

Administration and the Hainan Provincial government. Over 100 participants from 23 countries in the 

Asia-Pacific region, and representatives of 7 intergovernmental organizations, agreed to the following 

conclusions, as: 

Critical Issues for Sustainable Island Tourism Development in the Asia and Pacific Region: 

1 - There is no other economic activity that cuts across so many sectors, levels and interests as tourism. 

There is a vital need, therefore to integrate planning for tourism with national development and resource 

management plans. 

2 - Stakeholders: 

Sustainable tourism in Asia-Pacific islands requires effective partnerships between the governments, 

tourism industry, landholders and land managers, and local communities. 

3 - Governments play a critical role through their institutional leadership, guaranteeing stakeholders’ 

participation. The Governments’ role is also essential in the establishment of regulatory and policy 

frameworks, ensuring their enforcement, the application of appropriate economic instruments (including 

the removal of environmentally perverse subsidies), and monitoring environmental quality. 

4 - The private sector provides the expertise to establish, market and operate 

economically sustainable tourism enterprises. The tourism industry has a critical role in the development, 

promotion and adoption of environmentally appropriate technologies, management practices, planning 

and land use (including site selection), marketing (including eco-labeling) and the education of the 

tourists. When planning tourism, consideration should be given to cater for each particular group/market 

segment that is considered appropriate for the type of products offered. Where necessary, promotional 

brochures should allocate reasonable space to producing information about the country’s social, cultural 

and environmental resources. 

5 - Landholders, protected area managers and environmental NGOs maintain the environmental integrity 

of the natural resource and natural attractions. 

6 - Local communities maintain cultural identity and social fabrics, and provide local cultural 

opportunities for tourists and local economic opportunities for residents. One of the failures of tourism 

planning in the past has been the lack of attention given to local populations who are not consulted 

regarding decisions which have long term direct impacts on their lives and futures. 

7 - It is important therefore that local people understand that they are the primary stakeholders in the 

expansion and maintenance of a successful tourism industry. That understanding will require ongoing 

community participation and educational programmes at all levels that explain the role of tourism vis-à-

vis the environment and the economy. More importantly, it is the direct knowledge that they are 

participating in the environmental conservation of the country (and globally) and benefiting economically 

from tourism. 

Sensitive areas: 
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8 - Particular conditions apply for tourism in World Heritage and other protected areas. Tourism in these 

areas should occur only in compliance with a management plan which recognises the conservation of 

heritage values as the primary land management goal, and which includes environmental assessment, 

effective monitoring of environmental as well as social and economic indicators, and continuous 

assessment of the success or otherwise of visitor and resource management tools and actions. 

9 - As a further tool for resource management, zoning within these areas can indicate where tourism may 

be permitted and physical development located and, even more important, where it may not be located. 

Other issues: 

10 - Responsible energy and water use is fundamental to sustainable development and a sustainable 

future. A broad range of those sustainable technology and management alternatives is available – tourism 

planners in developing countries in the Asia Pacific Region need more access to it. One way of achieving 

this technology transfer is through web based networks and exchange mechanisms. 

11 - A global programme of ‘greening’ tourism accommodation and facilities needs to be expanded. This 

will ultimately result in substantial cost savings for the hotel sector and will contribute to better awareness 

of the public in general of environmental measures which can, and hopefully in the future will, be taken 

to attain sustainable tourism development. 

12 - As tourism is an information-intensive industry, its success depends on the 

educational level of host communities. Improving access to, and the quality of, basic education in 

destination areas should therefore be a priority. Likewise, extensive investment in professional training 

and capacity building at local level is essential to ensure equitable distribution of its benefits to local 

populations. 

13 - Improving and building on existing information and understanding is an important aspect of resource 

management for sustainable development. A comprehensive and multidisciplinary scientific research 

programme in all aspects of tourism, supported by well-established and globally linked institutions, is part 

of any sustainable tourism development plan. Evaluation and review also are essential parts of the cycle 

of monitoring programmes. This helps to keep programmes ‘on track’, allow adjustments to be made in 

light of changing circumstances, and help to guide the efficient and effective use of both the public and 

private sector resources. 

14 - Sustainability indicators are useful tools. They are helpful in linking monitoring programmes with 

the evaluation process and, when linked to targets, they provide criteria by which to judge progress. 

15 - The conference endorses the proposed UNEP “Principles for Implementation of Sustainable 

Tourism”, the WTO Global Code of Ethics for Tourism, and the Dakar Principles for Tourism in World 

Heritage Areas. 

16 - The underlying message of the conference therefore is that a viable, diverse and competitive tourism 

industry cannot be developed, and certainly not sustained, without giving full attention to the above three 

subject areas. Improving the quality of life and developing an economically viable and sustainable nature, 

heritage and community-based tourism industry are, in fact, mutually dependent upon, and supportive of, 

protecting the Region’s resources. 

17 - As societies develop, our ‘window’ to the world is becoming larger. If we are to live together in the 

same global community of the future we must learn to accept each other’s differences, be tolerant of each 

other’s beliefs, become knowledgeable about each other’s values. Through tourism we can promote 

interaction, friendship, increase awareness of environmental protection and promote the future prospects 

of world peace. 

18 - Finally, the Conference recognised that Hainan Province has a wide spectrum of tourism resources 

that can be converted into sustainable tourism products, benefiting a large proportion of the local 

population. It also noted the opportunity offered by the forthcoming Hainan Master Plan for Sustainable 

Tourism Development to be executed by the World Tourism Organisation, and the need to implement its 

recommendations. 

19 - The Conference participants expressed their thanks to WT0, UNEP, UNESCO, the Hainan Provincial 

Government and the Chinese Tourism authorities for the excellent hospitality and facilities given to make 

this Conference a success. 

Fonte: WTO (2000). 
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Anexo 28 – Carta de Rimini - 1ª Conferência Internacional para o Turismo Sustentável 

(2001) 
 

Questo documento presenta le raccomandazioni e le proposte orientate all’azione, adottate dai 

partecipanti della Conferenza Internazionale tenutasi a Rimini dal 28 al 30 giugno ’01, organizzata dalla 

Provincia di Rimini, dalla Regione Emilia Romagna e da un gruppo molto esteso di partners (…). La 

carta è il risultato dei lavori svolti prima e durante la Conferenza, con il contributo degli organizzatori, dei 

moderatori, dei relatori, dei partecipanti alle diverse sessioni di lavoro. 

Noi, come partecipanti alla conferenza di Rimini, pensiamo che La Carta sia uno strumento utile per fare 

ulteriori passi verso la “sostenibilità del turismo”, con un’attenzione  particolare alle “destinazioni del 

turismo di massa”. Riteniamo che questo tema sia una priorità da inserire nell’agenda politica di tutti i 

soggetti coinvolti e che su di questa priorità si debbano indirizzare e promuovere ulteriori sforzi e 

impegni nei prossimi anni. 

Poniamo come punto di partenza gli sforzi già compiuti dai documenti e dalle Carte prodotti a livello 

internazionale nel recente passato. Tra questi, ricordiamo: 

 La Conferenza internazionale di Lanzarote (1995) 

 La Conferenza internazionale di Calvià (1997) 

 Il Congresso internazionale di Sant.Feliu de Guixols organizzato dalle associazioni del volontariato 

dell’area mediterranea (1998) 

 Il lavoro prodotto dal World Tourism Organisation, in particolare il Codice Globale di Etica per il 

Turismo (adottato nel 1999) 

 Il lavoro svolto dall’UNEP con il Mediterranean Action Plan on Tourism (grazie al contributo di 

BP/RAC e PAP/RAC) e con le Indicazioni formulate dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile 

del Mediterraneo e adottate dalle parti contraenti alla Convention di Barcellona (1999) 

 Il lavoro per la Tour Operators Iniziative, in partnership tra UNEP, WTO e UNESCO. 

Guardiamo con interesse alle strategie, in via di finalizzazione a livello della Commissione Europea. In 

particolare a: 

 la Strategia Europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere - ICZM (2000),  

 la Strategia dell’Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2001) 

 i documenti preparatori dell’Agenda 21 europea per il turismo sostenibile 

Riconosciamo e sottolineiamo pertanto l’urgenza di un’azione concertata, in grado di agire efficacemente 

sulla crescente domanda e offerta turistica, fenomeno che ha già prodotto effetti ambientali e sociali 

rilevanti e che oggi rischia di compromettere la stessa qualità e vitalità dell’offerta turistica.  

Rilanciamo con forza la priorità del turismo maturo nelle  aree costiere,  non per questo ignorando 

l’urgenza di un analogo sforzo con riferimento a tutte le aree ambientalmente “fragili” e coinvolte dal 

turismo di massa (le aree montane, le città d’arte,…).  

Riteniamo, in particolare, che i paesi europei dell’area mediterranea e le aree a “turismo maturo” 

debbano: 

 assumersi la responsabilità di ripensare i propri modelli e strategie di sviluppo territoriale e turistico 

 innovare il proprio prodotto turistico, affermando la propria identità e diversità culturale e 

valorizzando i prodotti e le risorse umane ed economiche locali, nella direzione chiara della 

sostenibilità sociale, economica ed ambientale del turismo e di una riqualificazione ambientale del 

territorio capace di considerare anche la dimensione globale dei problemi.  

Ci impegniamo direttamente ad attuare, ampliare e diffondere buone pratiche di gestione sostenibile del 

turismo, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti delle successive raccomandazioni. 

Chiediamo a tutti i soggetti che a diverso titolo possono contribuire, in partnership tra loro e nel rispetto 

del loro specifico ruolo, di partecipare allo sforzo di definizione di un quadro comune di politiche, con 

particolare riferimento a quelle di livello europeo e di scala mediterranea, finalizzate all’attuazione delle 

seguenti raccomandazioni. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Promuovere l’utilizzo della partecipazione e rafforzare e costruire partenariati attivi (come proposto dai 

modelli introdotti con le Agende 21 locali, e dagli approcci UNEP ed Europei per la Gestione Integrata 
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delle zone costiere), riconoscendo la partecipazione come un fondamentale “fattore di successo” per 

mettere in pratica la sostenibilità.  

I processi partecipativi devono svilupparsi fin dalle prime fasi dei processi decisionali, devono poter 

influire su di essi, devono essere strettamente integrati con il sistema della rappresentanza democratica.  

La costruzione di partenariati deve in particolare coinvolgere e integrare tra loro: 

 gli attori fondamentali (le pubbliche amministrazioni, i Tour operator, gli imprenditori turistici, le 

associazioni ambientaliste e dei consumatori, i sindacati, le comunità locali, i lavoratori, i turisti, le 

Università e gli Istituti di Formazione e Ricerca…); 

 tutti i livelli di governo (da quello internazionale a quello locale, con particolare attenzione al ruolo 

di quest’ultimo); 

 tutti i settori di intervento (trasporti, uso del territorio, ambiente, turismo, ecc.);  

 le aree confinanti e contigue (terra/mare, entroterra/costa)  

con lo scopo di definire e suddividere le responsabilità di ogni soggetto, con riferimento ad azioni 

rilevanti per il raggiungimento del risultato di un turismo sostenibile. 

Promuovere e rafforzare la gestione, la progettazione e la pianificazione integrata e sostenibile, con 

particolare attenzione alle destinazioni turistiche di massa nelle aree costiere:  

 Adottando da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo la Raccomandazione della Commissione 

Europea relativa alla strategia sulla Gestione Integrata delle aree costiere – ICZM 

 Inserendo l’approccio proposto da detta Raccomandazione nelle strategie nazionali e regionali 

 Sostenendone l’attuazione concreta a livello locale. 

In particolare sottolineiamo l’importanza di:  

 Agire sulle aree costiere considerandole come un insieme, includendo in modo adeguato le porzioni 

di territorio e di mare coinvolte 

 Considerare in modo integrato tutte le problematiche più importanti per lo sviluppo sociale, 

economico e ambientale, in una prospettiva a lungo termine; 

 Rivedere le politiche e le legislazioni nazionali e promuovere  linee guida regionali 

 Identificare e coordinare tra loro tutti i piani e i progetti settoriali (uso del territorio, gestione del 

sistema idrico, energia, trasporti, turismo, ecc.) e inserire la gestione integrata dei territori costieri nel 

sistema istituzionale e pianificatorio vigente; 

 Definire obiettivi strategici in modo preciso, progettando programmi fortemente orientati all’azione e 

capaci di adattarsi ai cambiamenti; 

 Rafforzare e individuare nuovi strumenti (norme, sistemi di gestione, informazione e educazione, 

incentivi economici, progetti pilota) per indirizzare le aree turistiche più mature verso azioni di 

rinnovo urbano, di miglioramento della qualità urbana e sociale, di riqualificazione del territorio, di 

rinaturalizzazione, verso modelli più sostenibili. 

Mantenere l’impegno internazionale e locale per lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di analisi, a supporto 

della decisione e dell’azione, quali: 

 l’analisi della capacità di carico ecologica, sociale ed economica delle destinazioni; 

 gli strumenti di previsione e valutazione dell’impatto locale e strategico dei servizi e dei prodotti 

turistici (per es. gli strumenti noti come L.C.A., E.I.A., S.E.A.);  

 gli indicatori di sostenibilità, multidimensionali, in grado di monitorare in modo permanente i 

cambiamenti nel tempo e nello spazio dei principali impatti e dei risultati definiti dai programmi 

integrati e dai processi di Agenda 21; 

L’uso di questi strumenti deve basarsi su processi partecipati, deve servire a definire e supportare le 

azioni per il turismo sostenibile, deve essere scientificamente affidabile e comprensibile agli utenti finali. 

L’informazione di base deve essere prodotta e resa disponibile coordinando tra loro gli enti competenti a 

fornirla. 

Rafforzare le capacità dei governi locali affinché questi siano in grado di svolgere pienamente il proprio 

ruolo politico, di pianificazione, di gestione e controllo nel settore turistico:  

 promuovendo formazione, scambio di buone pratiche, coordinamento nazionale e  sovranazionale tra 

le reti già esistenti e le diverse realtà locali con problemi analoghi 

 sostenendo il marketing ambientale del territorio e la valorizzazione delle esperienze positive 
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Attuare azioni specifiche centrate sulla Mobilità, con il sostegno e la realizzazione di “progetti pilota” 

locali utili a dimostrare la fattibilità e l’efficacia di sistemi e modelli alternativi e sostenibili. Tra questi: 

 sostegno alla realizzazione di reti integrate di mobilità pedonale e ciclabile  

 promozione di sistemi e servizi innovativi (per es. car sharing, bus a chiamata, taxi collettivi, car 

pooling, etc.) 

 rafforzamento dell’integrazione tra le diverse modalità di trasporto a livello locale, regionale e 

nazionale e miglioramento dell’attrattività del trasporto collettivo e a basso impatto ambientale 

 azioni a livello europeo, nazionale e locale sulle tasse e tariffe dei trasporti (così come definite dalla 

Strategia dell’Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile) e promozione di pacchetti integrati di 

servizi relativi al soggiorno/mobilità per i turisti 

Promuovere alternative sostenibili per il turismo stagionale di massa (riducendo le punte e distribuendo le 

presenze turistiche nell’arco di tutto l’anno): 

 valorizzando la complementarietà e le sinergie del turismo con gli altri settori economici; 

 promuovendo lo sviluppo e l’uso di un turismo culturale, ecologico e rurale compatibile con 

l’ambiente; 

Promuovere strumenti economici (nuovi meccanismi finanziari, incentivi,  destinazione ecologica delle 

entrate fiscali…) per qualificare le destinazioni turistiche in senso sostenibile. 

Le risorse finanziare possono provenire: 

 dal settore privato, con investimenti mirati a migliorare le performance delle imprese  turistiche e la 

qualità del territorio entro cui il settore offre i propri prodotti e servizi,  

 dal settore pubblico, con un uso mirato dei fondi disponibili a livello nazionale, regionale ed europeo, 

rafforzando gli attuali finanziamenti (come ad esempio i Programmi europei Life, Interreg….) e 

integrando ulteriormente la priorità “turismo sostenibile nelle aree a turismo maturo” nei Fondi 

Strutturali europei e nei finanziamenti nazionali per le “aree obiettivo”, allo scopo di favorire la 

realizzazione di progetti pilota nelle destinazioni caratterizzate dal turismo di massa. 

Assicurare e promuovere una buona gestione ambientale e sociale delle destinazioni e infrastrutture 

turistiche: 

 incoraggiando strumenti per il miglioramento della performance ambientale (quali dichiarazioni di 

intenti, accordi volontari, Ecolabel, tecnologie pulite, sistemi di gestione ambientale, e di acquisti 

ecologici)  

 garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori e promuovendo la Certificazione Etica (SA 8000 o altri 

modelli riconosciuti) 

 promuovendo la progressiva armonizzazione nel settore della certificazione, per garantirne rigore e 

credibilità ma, nello stesso tempo, per mantenere flessibilità e capacità di considerare le differenze 

dei contesti ambientali e dei servizi offerti; 

 rafforzando le sinergie e la coerenza tra gli sforzi prodotti a livello territoriale dalle amministrazioni 

pubbliche (per es. con Piani d’azione integrati, Agenda 21, Reporting, EMAS, ISO) e dagli operatori 

privati; 

 promuovendo azioni di formazione, sensibilizzazione, marketing sui benefici ottenuti grazie al 

miglioramento della gestione ambientale e sociale; 

Rafforzare le attività finalizzate alla sensibilizzazione di imprese turistiche, dei tour operator e dei turisti 

allo scopo di promuovere positivamente un loro ruolo attivo (con strategie di comunicazione finalizzate 

che tengano in considerazione le loro aspettative, le loro differenze culturali e linguistiche, ecc.)                

 

Fonte: Sigeambiente (2010). 
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Anexo 29 – Declaração do Quebeque sobre o Ecoturismo (2002) 

 
DECLARACIÓN DE QUEBEC SOBRE EL ECOTURISMO 

 

En el marco del Año Internacional del Ecoturismo (2002), y bajo el auspicio del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

más de un millar de participantes de 132 países, procedentes de los sectores público, privado y no 

gubernamental, han asistido a la Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en la Ciudad de Quebec 

(Canadá) entre el 19 y el 22 de mayo de 2002 con el patrocinio de Tourisme Québec y de la Comisión 

Canadiense de Turismo. 

La Cumbre de Quebec representa la culminación de 18 reuniones preparatorias celebradas en 2001 y 2002 

y en las que participaron más de 3.000 representantes de gobiernos nacionales y locales, incluidas las 

administraciones de turismo, medio ambiente y otras esferas, empresas privadas dedicadas al ecoturismo 

y sus correspondientes asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas y consultores, organizaciones intergubernamentales y comunidades indígenas y locales. 

El presente documento tiene en cuenta el proceso preparatorio, así como los debates celebrados durante la 

Cumbre. Es el resultado de un diálogo multisectorial, aunque no se trata de un documento negociado. Su 

principal objetivo es preparar un programa preliminar y una serie de recomendaciones para el desarrollo 

de actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible. 

Los asistentes a la Cumbre reconocen la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) que 

tendrá lugar en Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002 como el evento en que se sentarán las 

bases de una política internacional para los próximos diez años y hacen hincapié en que, siendo el turismo 

uno de los sectores más importantes, su sostenibilidad debe ser un aspecto prioritario en la CMDS, por su 

contribución potencial al alivio de la pobreza y a la protección del medio ambiente en ecosistemas 

amenazados. Los participantes piden, por tanto, a las Naciones Unidas, a sus organizaciones y a los 

Estados Miembros representados en esta Cumbre que difundan la siguiente Declaración y los demás 

resultados de esta Cumbre Mundial del Ecoturismo en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

Los participantes de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, conscientes de las limitaciones de este proceso 

consultivo para incorporar las aportaciones de una gran variedad de agentes interesados en el ecoturismo, 

especialmente organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades locales e indígenas, Reconocen 

que el ecoturismo abraza los principios del turismo sostenible en relación con los impactos económicos, 

sociales y medioambientales del turismo. Se adhiere asimismo a los principios específicos siguientes, que 

lo diferencian del más amplio concepto de turismo sostenible: 

 • contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural, • incluye a las 

comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar, 

 • interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes, • se presta mejor a los 

viajeros independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido. 

Reconocen que el turismo tiene implicaciones sociales, económicas y medioambientales significativas y 

complejas, que pueden suponer tanto beneficios como costos para el medio ambiente y para las 

comunidades locales,  

Consideran el creciente interés de las personas por viajar a zonas naturales, tanto en tierra como en mar, 

Reconocen que el ecoturismo ha liderado la introducción de prácticas de sostenibilidad en el sector 

turístico, 

Hacen hincapié en que el ecoturismo debería seguir contribuyendo a que el sector turístico en su conjunto 

sea más sostenible, incrementando los beneficios económicos y sociales para las comunidades anfitrionas, 

contribuyendo activamente a la conservación de los recursos naturales y a la integridad cultural de las 

comunidades anfitrionas e incrementando la sensibilización de los viajeros respecto a la conservación del 

patrimonio natural y cultural, 

Reconocen la diversidad cultural vinculada con numerosas zonas naturales, especialmente debido a la 

presencia histórica de comunidades locales e indígenas, algunas de las cuales han mantenido su saber-

hacer, sus costumbres y prácticas tradicionales que, en muchos casos, han demostrado su sostenibilidad a 

lo largo de los siglos,  

Reiteran que está documentada en todo el mundo lo inadecuado de la financiación para la conservación y 

la gestión de zonas protegidas ricas en biodiversidad y cultura,  
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Reconocen además que muchas de estas zonas son hogar de poblaciones que a menudo viven en la 

pobreza y con frecuencia padecen carencias en materia de asistencia sanitaria, sistemas educativos, 

comunicaciones y demás infraestructuras necesarias para tener una verdadera oportunidad de desarrollo,  

Afirman que las diferentes formas de turismo, especialmente el ecoturismo, si se gestionan de manera 

sostenible, pueden representar una valiosa oportunidad económica para las poblaciones locales e 

indígenas y sus culturas, así como para la conservación y la utilización sostenible de la naturaleza para las 

generaciones futuras. Asimismo, el ecoturismo puede ser una fuente primordial de ingresos para las zonas 

protegidas, 

Hacen hincapié en que, al mismo tiempo, siempre que el turismo en zonas naturales y rurales no se 

planifica, desarrolla y gestiona debidamente, contribuye al deterioro del paisaje natural, constituye una 

amenaza para la vida silvestre y la biodiversidad, contribuye a la contaminación marina y costera, al 

empobrecimiento de la calidad del agua, a la pobreza, al desplazamiento de comunidades indígenas y 

locales y a la erosión de las tradiciones culturales,  

Son conscientes de que el desarrollo del ecoturismo debe considerar y respetar los derechos en relación 

con la tierra y de propiedad y, donde sea reconocido, el derecho a la autodeterminación y soberanía 

cultural de las comunidades indígenas y locales, incluidos sus lugares protegidos, sensibles o sagrados, así 

como su saber-hacer tradicional,  

Subrayan que para obtener beneficios sociales, económicos y medioambientales equitativos del 

ecoturismo y otras formas de turismo en zonas naturales, y para minimizar o evitar su posible impacto 

negativo, son necesarios mecanismos de planificación participativa que permitan a las comunidades 

locales e indígenas, de forma transparente, definir y regular el uso de sus territorios a escala local, 

conservando el derecho a mantenerse al margen del desarrollo turístico, 

Entienden que las empresas pequeñas y las microempresas que persiguen objetivos sociales y 

medioambientales a menudo actúan en un clima de desarrollo que no ofrece al ecoturismo un apoyo 

adecuado en cuestiones de financiación y marketing,  

Reconocen que, para alcanzar esta meta, será necesario un conocimiento más profundo del mercado del 

ecoturismo mediante estudios de mercados, instrumentos de crédito especializados para empresas 

turísticas, subvenciones para costos externos, incentivos para el uso de energías renovables y soluciones 

técnicas innovadoras, así como una insistencia en la formación, no sólo en el ámbito empresarial, sino 

también en los gobiernos y entre aquellos que pretenden apoyar soluciones empresariales, 

Aceptan la necesidad de evitar la discriminación entre personas, ya sea por motivo de raza, sexo u otra 

circunstancia personal, respecto a su participación en el ecoturismo como consumidores o proveedores, 

Reconocen que los visitantes tienen una responsabilidad con la sostenibilidad del destino y el medio 

ambiente mundial en la elección de sus viajes, en sus comportamientos y en sus actividades y, por lo 

tanto, la importancia de explicar con precisión a los visitantes las cualidades y aspectos sensibles de los 

destinos, 

A la luz de lo antedicho, los participantes de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, reunidos en la Ciudad 

de Quebec del 19 al 22 de mayo de 2002, formulan una serie de recomendaciones que proponen a los 

gobiernos, al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones comunitarias, a 

las instituciones académicas e investigadoras, a las organizaciones intergubernamentales, a las 

instituciones financieras internacionales, a los organismos de asistencia para el desarrollo y a las 

comunidades indígenas y locales, y que se enumeran a continuación: 

A. A los gobiernos nacionales, regionales y locales 

1. que formulen políticas y estrategias de desarrollo nacionales, regionales y locales sobre ecoturismo 

coherentes con los objetivos globales del desarrollo sostenible y que, para ello, inicien un amplio proceso 

de consultas con aquellos que puedan llegar a participar en actividades de ecoturismo o resultar afectados 

por ellas; 

2. que garanticen, en colaboración con las comunidades locales e indígenas, el sector privado, las ONG y 

todos los agentes interesados en el ecoturismo, la protección de la naturaleza, de las culturas locales e 

indígenas y especialmente del saber-hacer tradicional, los recursos genéticos, los derechos en relación con 

la tierra y la propiedad, y los derechos sobre el agua; 

3. que velen por la colaboración, la participación adecuada y la necesaria coordinación a escala nacional, 

provincial y local de todas las instituciones públicas competentes (incluido el establecimiento de grupos 

de trabajo interministeriales cuando sea oportuno) en las diferentes etapas del proceso del ecoturismo, 

abriendo y facilitando a la vez la participación de otros agentes interesados en las decisiones relacionadas 

con el ecoturismo; además, deberán establecerse mecanismos presupuestarios y marcos legislativos 
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adecuados que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por dichos órganos 

multisectoriales; 

4. que incluyan en el marco anterior los mecanismos de regulación y seguimiento necesarios a escala 

nacional, regional y local, entre ellos indicadores objetivos de sostenibilidad acordados conjuntamente 

por todos los agentes interesados y estudios de evaluación del impacto ambiental que sirvan de 

mecanismo de retroalimentación. Los resultados de este seguimiento deberían darse a conocer entre el 

público en general; 

5. que elaboren mecanismos de regulación para la internalización de los costos medioambientales en 

todos los aspectos del producto turístico, entre ellos el transporte internacional; 

6. que desarrollen la capacidad local y municipal para aplicar herramientas de gestión del crecimiento, 

tales como la zonificación y la ordenación territorial participativa, no sólo en las zonas protegidas, sino en 

las zonas de amortiguación y en otros lugares donde se desarrolle el ecoturismo; 

7. que utilicen directrices aprobadas y revisadas internacionalmente para elaborar sistemas de 

certificación, ecoetiquetas y otras iniciativas voluntarias orientadas a la sostenibilidad del ecoturismo, 

alentando al sector privado a incorporar esos sistemas y promoviendo su reconocimiento entre los 

consumidores; no obstante, los sistemas de certificación deberían reflejar los criterios regionales y 

locales. Que capaciten y brinden apoyo financiero para que estos sistemas sean accesibles a las pequeñas 

y medianas empresas (pymes). Además, para que dichos sistemas se pongan en práctica de manera 

efectiva es necesario que se efectúe un seguimiento y que exista un marco regulador; 

8. que garanticen la prestación de apoyo en cuestiones técnicas, financieras y de desarrollo de recursos 

humanos a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, que son la médula espinal del 

ecoturismo, con miras a que puedan poner en marcha, hacer crecer y desarrollar sus empresas de una 

forma sostenible; 

9. que definan políticas, planes de gestión y programas de interpretación apropiados para los visitantes, y 

que asignen fuentes adecuadas de financiación para las zonas protegidas a efectos de gestionar el volumen 

de visitantes, proteger los ecosistemas vulnerables y garantizar la utilización sostenible de hábitats 

sensibles. Esos planes deberían incluir normas claras, estrategias de gestión directa e indirecta y 

reglamentos, junto con los fondos necesarios para garantizar el seguimiento del impacto social y 

ambiental para todas las empresas de ecoturismo que trabajan en la zona, así como para los turistas que 

desean visitarla; 

10. que incluyan a las empresas medianas y pequeñas y las microempresas dedicadas al ecoturismo, así 

como las actividades de ecoturismo que parten de las propias comunidades o de ONG, en las estrategias y 

programas globales de promoción que lleve a cabo la administración nacional de turismo, tanto en el 

mercado internacional como en el nacional; 

11. que alienten y apoyen la creación de redes y actividades de cooperación regionales para la promoción 

y el marketing de productos de ecoturismo a escala internacional y nacional; 

12. que ofrezcan incentivos (tales como ventajas en materia de marketing y promoción) a los operadores 

turísticos y demás proveedores de servicios que hagan suyos los principios del ecoturismo y actúen con 

mayor responsabilidad ante las preocupaciones ambientales, sociales y culturales; 

13. que se cercioren de que se determinen y cumplan unas normas básicas sobre salud y medio ambiente 

en todo proyecto de desarrollo del ecoturismo, aun en las zonas más rurales (incluidos aspectos tales 

como la selección de los emplazamientos, la planificación, el diseño, el tratamiento de residuos sólidos y 

aguas residuales, la protección de las cuencas hidrográficas, etc.) y se cercioren también de que no se 

adopten estrategias de desarrollo del ecoturismo sin invertir en infraestructuras sostenibles y en la 

capacitación local y municipal para regular y supervisar esos aspectos; 

14. que inicien estudios y encuestas preliminares que registren datos sobre vida vegetal y animal, con 

especial atención a las especies amenazadas, como parte del estudio del impacto ambiental (EIA) 

realizado para cualquier proyecto de desarrollo ecoturístico y que inviertan, o apoyen a instituciones que 

inviertan en programas de investigación sobre ecoturismo y desarrollo sostenible; 

15. que apoyen la creciente aplicación de los principios, directrices y códigos éticos internacionales sobre 

turismo sostenible (ej. los propuestos por el PNUMA, la OMT, la Convención sobre la Diversidad 

Biológica, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y la Organización 

Internacional del Trabajo) para la promoción de marcos legislativos, políticas y planes directores 

internacionales y nacionales con el fin de aplicar al turismo el concepto de desarrollo sostenible; 

16. que consideren como opción la reasignación de la tenencia y la gestión de terrenos públicos desde 

actividades extractivas o de producción intensiva a actividades turísticas vinculadas con la conservación, 
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allí donde esta fórmula pueda mejorar los beneficios netos sociales, económicos y medioambientales de la 

comunidad en cuestión;  

17. que promuevan y desarrollen programas educativos dirigidos a niños y jóvenes para promover la 

sensibilización respecto a la conservación de la naturaleza y su utilización sostenible, las culturas locales 

e indígenas y su relación con el ecoturismo;  

18. que promuevan la colaboración entre los tour operadores emisores y los operadores receptores y otros 

proveedores de servicios y las ONG del destino para mejorar la educación ambiental de los turistas e 

influir en su comportamiento en los destinos, especialmente en los de países en desarrollo; 

19. que incorporen los principios del transporte sostenible en la planificación y la concepción de los 

sistemas de acceso y transporte y alienten a los tour operadores y a los viajeros a elegir los medios de 

transporte de menor impacto.  

B. Para el sector privado 

20. que tenga presente que, para que las empresas dedicadas al ecoturismo sean sostenibles, tienen que 

ser rentables para todos los agentes interesados, entre ellos los propietarios, los inversores, los gestores y 

los empleados de un proyecto, así como las comunidades y las organizaciones conservacionistas de las 

zonas naturales donde operan;  

21. que conciba, desarrolle y lleve a cabo sus actividades reduciendo al mínimo su impacto negativo, e 

incluso contribuyendo de manera efectiva a la conservación de ecosistemas sensibles y del medio 

ambiente en general, beneficiando directamente a las comunidades locales e indígenas; 

22. que se cerciore de que la concepción, la planificación, el desarrollo y la explotación de instalaciones 

de ecoturismo incorporen los principios de la sostenibilidad, entre ellos el diseño sensible de los enclaves 

y el sentido del lugar que tiene la comunidad, así como el ahorro de agua, energía y materiales y la 

accesibilidad para todas las categorías de población sin discriminación; 

23. que adopte una certificación fiable u otro sistema de regulación voluntario, como las ecoetiquetas, 

para demostrar a sus posibles clientes su adhesión a los principios de la sostenibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente de los productos y servicios que ofrece; 

24. que coopere con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a cargo de zonas naturales 

protegidas y de la conservación de la biodiversidad, velando por que las actividades de ecoturismo se 

desarrollen de acuerdo con los planes de gestión y demás reglamentos vigentes en esas zonas, con objeto 

de minimizar el impacto negativo sobre las mismas potenciando a la vez la calidad de la experiencia 

turística, y contribuya financieramente a la conservación de los recursos naturales; 

25. que utilice crecientemente materiales y productos, así como recursos logísticos y humanos propios del 

lugar en sus operaciones, con el fin de mantener la autenticidad global del producto de ecoturismo y 

aumentar el porcentaje de beneficios económicos y de otro tipo que reviertan al destino. Para lograrlo, los 

operadores privados deberían invertir en la formación de la mano de obra local; 

26. que vele por que la cadena de suministro utilizada en crear una operación de ecoturismo sea sostenible 

en todos sus eslabones y coherente con el grado de sostenibilidad que se aspira alcanzar en el producto o 

servicio final que se ofrecerá al consumidor;  

27. que trabaje activamente con los dirigentes indígenas y las comunidades locales para garantizar que las 

culturas y comunidades indígenas sean objeto de descripciones precisas y respetuosas y que su personal y 

sus huéspedes tengan información adecuada y exacta sobre los lugares, las costumbres y la historia de los 

indígenas y las comunidades locales; 

28. que promueva entre sus clientes un comportamiento ético y respetuoso con el medio ambiente en 

relación con los destinos de ecoturismo visitados mediante, entre otras cosas, la educación ambiental o la 

promoción de contribuciones voluntarias en apoyo de la comunidad local o de iniciativas de 

conservación; 

29. que genere conciencia entre sus directivos y empleados, sobre temas medioambientales y culturales 

de nivel local, nacional y mundial, a través de educación medioambiental continua, y que apoye la 

contribución que ellos y sus familias puedan realizar en la conservación, desarrollo económico de la 

comunidad y alivio de la pobreza.  

30. que diversifique su oferta desarrollando una amplia gama de actividades turísticas en un determinado 

destino y extendiendo sus actividades a diferentes puntos para difundir los posibles beneficios del 

ecoturismo y evitar la sobrecarga de determinados lugares donde se practica, así como la consiguiente 

amenaza para su sostenibilidad a largo plazo; a este respecto, se apremia a los operadores privados a 
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respetar y apoyar los sistemas establecidos de gestión del impacto de los visitantes de los destinos 

ecoturísticos; 

31. que cree y desarrolle mecanismos de financiación para sufragar la actividad de asociaciones o 

cooperativas empresariales que puedan brindar asistencia en los campos de la formación, el marketing, el 

desarrollo de productos, la investigación y la financiación en la esfera del ecoturismo; 

32. que garantice una distribución equitativa de los beneficios económicos entre los tour operadores 

internacionales, emisores y receptores, los proveedores locales de servicios y las comunidades locales 

mediante instrumentos apropiados y alianzas estratégicas;  

33. que formule y ponga en práctica, en relación con los puntos anteriores, políticas empresariales en 

favor de la sostenibilidad con miras a aplicarlas en cada uno de los aspectos de su actividad. 

C. A las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones comunitarias y las instituciones académicas 

e investigadoras. 

34. que brinden apoyo técnico, financiero, educativo, de capacitación y de otra índole a los destinos de 

ecoturismo, organizaciones de la comunidad anfitriona, pequeñas empresas y autoridades locales 

competentes para cerciorarse de que se apliquen políticas, directrices de desarrollo y gestión y 

mecanismos de seguimiento adecuados que promuevan la sostenibilidad; 

35. que efectúen un seguimiento e investiguen el impacto real de las actividades ecoturísticas en los 

ecosistemas, la biodiversidad, las culturas locales e indígenas y el tejido socioeconómico de los destinos 

de ecoturismo;  

36. que cooperen con las organizaciones públicas y privadas para garantizar que los datos y la 

información que se generan mediante la investigación se canalicen para apoyar los procesos de toma de 

decisiones en el desarrollo y la gestión del ecoturismo;  

37. que cooperen con las instituciones investigadoras para desarrollar las soluciones más adecuadas y 

prácticas a los problemas del desarrollo del ecoturismo. 

D. A las organizaciones intergubernamentales, las instituciones financieras internacionales y los 

organismos de asistencia para el desarrollo 

38. que elaboren y ayuden a aplicar directrices nacionales y locales de política y planificación, así como 

marcos de evaluación en materia de ecoturismo y sus relaciones con la conservación de la biodiversidad, 

el desarrollo socioeconómico, el respeto de los derechos humanos, el alivio de la pobreza, la conservación 

de la naturaleza y otros objetivos del desarrollo sostenible e intensifiquen la transferencia de esos 

conocimientos a todos los países. Debería prestarse especial atención a los países en desarrollo y a los 

menos adelantados, a los pequeños estados insulares en desarrollo y a los países con zonas montañosas, 

habida cuenta de que 2002 ha sido designado también por las Naciones Unidas como Año Internacional 

de las Montañas; 

39. que capaciten a las organizaciones regionales, nacionales y locales para la formulación y aplicación 

de políticas y planes de ecoturismo a partir de directrices internacionales;  

40. que desarrollen o adopten, según corresponda, normas internacionales y mecanismos financieros para 

los sistemas de certificación en la esfera del ecoturismo que tengan en cuenta las necesidades de las 

pequeñas y medianas empresas y faciliten su acceso a estos procedimientos; 

41. que incorporen procesos de diálogo multisectoriales en las políticas, directrices y proyectos a escala 

mundial, regional y nacional para el intercambio de experiencias entre los diversos países y sectores que 

participan en el ecoturismo;  

42. que intensifiquen sus esfuerzos por detectar los factores que determinan el éxito o el fracaso de las 

iniciativas de ecoturismo en el mundo para transferir esas experiencias y prácticas idóneas a otras 

naciones a través de publicaciones, misiones sobre el terreno, seminarios de formación y proyectos de 

asistencia técnica; el PNUMA, la OMT y otras organizaciones internacionales deberían continuar y 

ampliar el diálogo internacional sobre turismo sostenible y ecoturismo después de la Cumbre efectuando, 

por ejemplo, revisiones periódicas del desarrollo del ecoturismo mediante foros internacionales y 

regionales; 

43. que adapten según proceda sus instrumentos financieros y condiciones y procedimientos de crédito 

para responder a las necesidades de las empresas de ecoturismo pequeñas y medianas y de las 

microempresas, que constituyen la médula espinal de este sector, como condición para garantizar su 

sostenibilidad económica a largo plazo;  
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44. que desarrollen su capacidad interna en cuanto a recursos humanos para apoyar el turismo sostenible 

y el ecoturismo como un segmento de desarrollo por sí mismo y que velen por que existan los 

conocimientos, la investigación y la documentación internas necesarias para supervisar la utilización del 

ecoturismo como herramienta al servicio del desarrollo sostenible; 

45. que desarrollen mecanismos financieros para formación y capacitación, que tengan en cuenta el 

tiempo y los recursos necesarios para permitir verdaderamente que las comunidades locales y los pueblos 

indígenas participen de manera equitativa en el desarrollo del ecoturismo. 

E. A las comunidades locales e indígenas 

Además de todas las referencias a las comunidades indígenas que figuran en los párrafos precedentes de 

esta Declaración, (en particular en los párrafos 5, 8, y 9 de la página 2; en los párrafos 1 y 2 de la página 

3; en A 2 y 17; B 21 y 27; C 35; D 45), los participantes dirigieron a las propias comunidades indígenas 

las siguientes recomendaciones:  

46. que definan y pongan en práctica, como parte de la visión de desarrollo de una comunidad, que puede 

incluir el ecoturismo, una estrategia para mejorar los beneficios colectivos de la comunidad derivados del 

desarrollo del ecoturismo y entre los que se cuentan el desarrollo del capital humano, físico, económico y 

social y el mejor acceso a la información técnica; 

47. que fortalezcan, alimenten y promuevan la capacidad de la comunidad para mantener y utilizar las 

técnicas tradicionales, especialmente la artesanía de fabricación casera, la producción agrícola, la 

construcción tradicional y la configuración del paisaje, en las que los recursos naturales se utilizan de 

forma sostenible. 

F. A la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) 

48. que reconozca la necesidad de aplicar los principios del desarrollo sostenible al turismo y el papel 

ejemplar del ecoturismo en la generación de beneficios económicos, sociales y medioambientales; 

49. que integre el papel del turismo, inclusive el ecoturismo, en los resultados previstos en la CMDS. 

 

Ciudad de Quebec (Canadá), 22 de mayo de 2002 

 

 
Fonte: OMT (2002d).  
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Anexo 30 – Declaração de Galápagos - Cimeira Ibero-americana e do Caribe de 

Autoridades de Turismo e Ambiente (2002) 
 

Las Autoridades de Turismo y de Ambiente, sus Representantes o Jefes de Delegación: 

Comprometidos con los principios y objetivos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como los convenios regionales sobre turismo, medio ambiente, conservación del patrimonio 

cultural, natural y el desarrollo sostenible, guiados por los principios enunciados en la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, además de las recomendaciones emanadas de la Agenda 21; 

Recordando las declaraciones previas en materia de turismo, como la Declaración de Manila sobre el 

Turismo Mundial, la Declaración de La Haya, la Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote, la 

Declaración de Berlín sobre Biodiversidad Biológica del Turismo, el Código de Ética para el Turismo, la 

Declaratoria de Lima desarrollada en el Marco de la Conferencia Regional Andina de Ecoturismo, la 

Primera Cumbre de Ministros de Turismo de Iberoamérica de Cuzco y la Declaración de Québec sobre 

Ecoturismo; 

Conscientes de que el turismo como fenómeno social, cultural y económico y de alcance mundial es una 

de las actividades de mayor crecimiento que contribuye al desarrollo económico y social de los pueblos 

en especial en la estrategia mundial de lucha contra la pobreza;  

Reconociendo la importancia que tiene el desarrollo sostenible para la conservación de la diversidad 

biológica y cultural de los pueblos;  

Convencidos de que el turismo debe ser un aliado estratégico en la conservación del patrimonio natural y 

cultural; 

Destacando la importancia de la educación y concientización públicas sobre los beneficios del turismo 

sostenible; 

Preocupados por los efectos que pueden ocasionar la actividad turística en el desarrollo de las 

comunidades locales y en la conservación de las áreas naturales, cuando ésta no responde a criterios de 

desarrollo y gestión sostenibles; 

Tomando en cuenta la recomendación a los gobiernos nacionales y regionales de formular, con carácter 

de urgencia, planes de acción para un desarrollo sostenible aplicados al turismo; 

Considerando que el turismo sostenible contribuye al desarrollo local y al de las comunidades, a valorar 

su cosmovisión y cultura; 

Convencidos de que la naturaleza, su rica biodiversidad y las múltiples relaciones sistémicas que en ella 

se generan, necesitan de estrategias y mecanismos de protección, conservación, uso sustentable y de que 

las áreas de alta diversidad biológica merecen especial atención y cuidado; 

Conscientes de que el desarrollo sostenible del turismo debe constituir una responsabilidad compartida 

entre todos los sectores sociales, en los que se incluye al gobierno en sus diferentes niveles, a las 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, al sector privado, a la población local, y 

a las otras organizaciones ligadas al turismo, tanto de los países emisores como receptores; 

Determinados a trabajar en conjunto para que el turismo se desarrolle de manera sostenible en la región, a 

fin de promover el bienestar de las comunidades locales, la conservación del ambiente natural y la 

diversidad cultural; 

Reiterando nuestro compromiso, como partes del Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas, con 

el objeto de sustentar y distribuir, de manera justa y equitativa los beneficios derivados de su utilización;  

Concientes de la importancia de la investigación científica para la conservación del ambiente y el 

desarrollo del ecoturismo; 

Acuerdan lo siguiente: 

POLÍTICAS, NORMAS Y ESTRATEGIAS 

1. Fomentar el desarrollo turístico de la región, fundamentado en los criterios del desarrollo sostenible, 

tomando en cuenta el patrimonio cultural, social, natural y las actividades tradicionales de las 

comunidades, con pleno respeto del medio ambiente. 

2. Impulsar el desarrollo del turismo sostenible en beneficio de las comunidades locales, como 

herramienta para mejorar las oportunidades de trabajo y la calidad de vida de la población. 
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3. Promover líneas oportunas de cooperación e inversión nacionales e internacionales que fortalezcan las 

capacidades locales y la conservación del ambiente para el desarrollo del turismo sostenible. 

4. Desarrollar, a nivel de países de la región, instrumentos de política ambiental que contengan 

herramientas de evaluación del impacto del turismo. 

5. Estudiar la conveniencia de armonizar las legislaciones nacionales en materia de Turismo y Ambiente. 

6. Concertar esfuerzos internacionales y propiciar la transferencia de tecnologías para optimizar el 

desarrollo sostenible del turismo. 

7. Fomentar mecanismos de evaluación y monitoreo para el cumplimiento de las normas, regulaciones y 

códigos de ética vigentes en el ámbito local, nacional, regional y global en materia de recursos naturales, 

turismo y ambiente. 

8. Fomentar en los países acciones de coordinación entre los organismos oficiales de Turismo y 

Ambiente. 

DE CONSERVACION 

9. Priorizar la investigación de la biodiversidad en zonas con potencial turístico, así como la elaboración 

de planes de desarrollo nacionales y locales que incluyan el componente de protección ambiental y 

conservación de la biodiversidad como eje transversal del desarrollo turístico. 

10. Promover el cumplimiento de los objetivos de conservación y de las normas establecidas, para 

garantizar la integridad territorial y funcional de las Áreas protegidas, como base del desarrollo del 

turismo sostenible y del ecoturismo. 

11. Procurar que en el desarrollo de los proyectos turísticos, se evite la introducción de especies exóticas 

invasoras. 

12. En concordancia con la Declaración de Cancún, felicitar la iniciativa de México para la conformación 

del Grupo de países Megadiversos, como elemento articulador de estrategias de conservación y uso 

sustentable de la Biodiversidad. 

13. Apoyar la iniciativa de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador para conformar el Primer Corredor 

de Uso Sostenible de Biodiversidad Marina GALÁPAGOS – COCO. 

 

DE DESARROLLO 

14. Promover el establecimiento y adecuación de la infraestructura y oferta turística de la región hacia 

actividades que se desarrollen dentro de patrones de sostenibilidad. 

15. Estudiar la conveniencia de armonizar un sistema regional de evaluación de impacto ambiental en la 

práctica del turismo, facilitando e intercambiando información y experiencias, así como mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación.  

16. Estimular la inversión local, nacional e internacional en infraestructura ecológicamente amigable y 

procurar que su operación, mantenimiento y abandono se realicen con prácticas sostenibles. 

17. Promover la adopción de un sistema de certificación de sostenibilidad turística de carácter regional. 

 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

18. Orientar inversiones hacia el desarrollo y la formación del capital humano local, con el objeto de que 

éste sea el encargado de la gestión turística generando así, un mayor beneficio y desarrollo económico- 

social de la comunidad local. 

19. Impulsar el trabajo conjunto de todos los organismos y actores económico - sociales relacionados con 

la actividad turística y ambiental, en los ámbitos local, nacional e internacional. 

20. Procurar que los procesos de generación de futuras políticas de turismo y sus respectivos instrumentos 

de planificación y gestión sean participativos y tengan en cuenta a los actores locales. 

 

 

DE INVESTIGACIÓN 

21. Apoyar el inventario de la biodiversidad y la cooperación científica como elemento enriquecedor del 

desarrollo de la actividad turística sostenible. 
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22. Fomentar sistemas de evaluación y monitoreo de la biodiversidad a largo plazo, para utilizarlos como 

indicadores de sostenibilidad en los destinos turísticos. 

23. Promover el intercambio de investigación científica que contribuya a la conservación y uso turístico 

sostenible. 

24. Divulgar los resultados de investigación científica a fin de generar una mayor conciencia ambiental 

para el desarrollo del turismo sostenible. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

25. Difundir la presente Declaración en eventos de turismo y/o ambiente a nivel local, nacional, regional 

y mundial. 

26. Comunicar a los gobiernos de la región de las múltiples oportunidades de cooperación y de sinergia 

que hemos encontrado en la Cumbre de Autoridades de Turismo y de Ambiente de Iberoamérica y El 

Caribe. Recomendar que estos encuentros continúen y se amplíen a otros sectores. 

27. Recomendar la implementación de herramientas efectivas en la medición de los resultados obtenidos 

en el logro de los elementos aquí expuestos, dentro de los plazos que se determinen, resaltando la 

efectividad de programas de sostenibilidad turística.  

28. Solicitar a los organismos multilaterales y bilaterales de financiamiento y asistencia técnica que 

consideren en sus Planes de Acción, los acuerdos de la Cumbre de Autoridades de Turismo y de 

Ambiente de Iberoamérica y El Caribe. 

29. Comunicar a través de todos los Gobiernos signatarios de esta Declaración, de la Organización 

Mundial de Turismo, OMT, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y a los organizadores de la Cumbre de 

Johannesburgo. 

30. Agradecer el gentil ofrecimiento del Gobierno de la Republica de Perú, de ser anfitrión de la próxima 

Reunión de Autoridades de Turismo y de Ambiente de Iberoamérica y El Caribe, país que asumirá la 

coordinación de recursos para la preparación de la próxima Reunión. 

31. El país anfitrión de esta reunión asumirá la coordinación Pro témpore para el seguimiento de los 

acuerdos adoptados, hasta la realización de la próxima reunión. 

Las Autoridades de Turismo y de Ambiente, sus Representantes o Jefes de Delegación, expresan su 

felicitación por la organización de esta Reunión Cumbre y su agradecimiento al doctor Gustavo Noboa 

Bejarano, Presidente de la República del Ecuador; a la Primera Dama de la Nación, señora Isabel de 

Noboa, a las Ministras de Turismo y Ambiente, señoras Rocío Vázquez y Lourdes Luque de Jaramillo, así 

como al pueblo ecuatoriano por la cálida hospitalidad recibida en la ciudad de Quito y en las Islas 

Galápagos. 

Las Autoridades de Turismo y de Ambiente, sus Representantes o Jefes de Delegación expresan, 

igualmente, su agradecimiento a la Organización Mundial del Turismo (OMT), al Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); así como a las Empresas Privadas Ecuatorianas que brindaron su apoyo a la 

realización de esta Cumbre.  

Las Autoridades de Turismo y de Ambiente, sus Representantes o Jefes de Delegación, acuerdan que este 

documento sea conocido como la Declaración de Galápagos y lo suscriben en la ciudad de Puerto Ayora a 

los treinta y un días del mes de mayo del dos mil dos. 

 

Fonte: PNUMA (2002) 
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Anexo 31 – Declaração de Djerba sobre Turismo e Alterações Climáticas 
 

Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático 

 

Los participantes reunidos en la I Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo, 

celebrada en Djerba (Túnez) del 9 al 11 de abril de 2003, convocada por la Organización Mundial del 

Turismo, por invitación del Gobierno de Túnez, Habiendo escuchado las comunicaciones de los 

representantes de:  

- el Gobierno de Túnez, 

- la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) – UNESCO, 

- el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos (IPCC), 

- la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), 

- el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

- la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

- la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 

- la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

y de representantes de los sectores público y privado, así como los puntos de vista de diversos gobiernos 

nacionales, empresas de turismo, instituciones académicas, ONG y expertos, 

Consciente de que los objetivos de esta Conferencia están en plena consonancia con las preocupaciones, 

intereses y actividades del sistema de las Naciones Unidas en el campo del cambio climático y, más en 

general, en el del desarrollo sostenible, 

Reconociendo el papel fundamental del Protocolo de Kyoto como primer paso en el control de las 

emisiones de gases de efecto invernadero,  

Teniendo en cuenta que, al convocar la Conferencia, la OMT no pretendía mantener un debate puramente 

científico, ni abarcar en su totalidad las ampliamente conocidas implicaciones sociales y 

medioambientales que el cambio climático puede tener para nuestras sociedades, sino antes bien hacer 

hincapié en las relaciones entre el cambio climático y el turismo, dada la importancia económica que está 

teniendo este sector de actividad en numerosos países, y especialmente en islas pequeñas y en estados en 

desarrollo, con miras a despertar una mayor conciencia de estas relaciones y reforzar la cooperación entre 

los diferentes agentes involucrados, 

Habiendo analizado detenidamente las complejas relaciones entre el turismo y el cambio climático, y en 

particular los efectos que este último está teniendo en distintos tipos de destino turístico, sin pasar por alto 

que algunos medios de transporte utilizados para desplazamientos de turismo y otros componentes del 

sector turístico contribuyen a su vez a ese cambio climático, 

Conscientes de la importancia de los recursos hídricos para el sector turístico y de su vinculación con el 

cambio climático, 

Reconociendo la incidencia actual, y posiblemente peor en el futuro, del cambio climático, unido a otros 

factores de origen humano, sobre el desarrollo turístico en ecosistemas sensibles como las tierras áridas, 

las regiones costeras y montañosas y las islas, y Teniendo presente que el derecho a viajar y el derecho al 

ocio están reconocidos por la comunidad internacional, que el turismo está actualmente completamente 

integrado en los patrones de consumo de numerosos países, y que las previsiones de la OMT indican que 

continuará creciendo en un futuro previsible, 

Acuerdan lo siguiente: 

1. Apremiar a todos los gobiernos interesados en la contribución del turismo al desarrollo sostenible a que 

suscriban todos los acuerdos intergubernamentales y multilaterales afines, especialmente el Protocolo de 

Kyoto, y otros convenios y declaraciones similares sobre cambio climático y las resoluciones asociadas 

que previenen que la incidencia de este fenómeno se expanda aún más o se acelere, 

2. Alentar a las organizaciones internacionales a que estudien e investiguen en mayor medida las 

implicaciones recíprocas del turismo y el cambio climático, incluyendo los casos de lugares de interés 

cultural o yacimientos arqueológicos, en cooperación con las autoridades públicas, las instituciones 

académicas, las ONG y la población local; en particular, alentar al Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambios Climáticos a que preste especial atención al turismo, en cooperación con la 

OMT, y a que incluya específicamente el turismo en su Cuarto Informe de Evaluación, 
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3. Instar a los organismos de las Naciones Unidas, internacionales, financieros y bilaterales a que apoyen 

a los gobiernos de los países en desarrollo, y en particular a los de los países menos adelantados, para 

quienes el turismo representa un sector económico clave, en sus esfuerzos por afrontar la situación y 

adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y a que formulen planes de acción adecuados, 

4. Solicitar a las organizaciones internacionales, los gobiernos, las ONG y las instituciones académicas 

que apoyen a los gobiernos locales y a las organizaciones de gestión de destinos en la aplicación de 

medidas de adaptación y mitigación que respondan a los efectos específicos del cambio climático en los 

destinos locales,  

5. Alentar al sector turístico, incluyendo a las empresas de transporte, los hoteleros, los tour operadores, 

las agencias de viajes y los guías turísticos, a que adapten sus actividades utilizando tecnologías y 

logísticas más limpias y que entrañen un consumo de energía más racional para minimizar en la medida 

de lo posible su contribución al cambio climático, 

6. Instar a los gobiernos y a las instituciones bilaterales y multiculturales a que conciban y apliquen 

políticas de gestión sostenible para los recursos hídricos y para la conservación de los humedales y otros 

ecosistemas de agua dulce, 7. Instar a los gobiernos a que promuevan el uso de fuentes de energía 

renovables en las empresas y actividades de turismo y transporte, facilitando asistencia técnica y 

utilizando incentivos fiscales y de otro tipo, 

8. Alentar a las asociaciones de consumidores, a las empresas de turismo y a los medios de comunicación 

a que contribuyan a la sensibilización de los consumidores en los destinos y en los mercados emisores con 

el fin de modificar los hábitos de consumo y optar por formas de turismo menos dañinas para el clima, 9. 

Invitar a los grupos interesados públicos, privados y no gubernamentales y a otras instituciones a que 

informen a la OMT sobre los resultados de cualquier investigación relevante sobre el cambio climático y 

el turismo para que la OMT actúe como centro de intercambio de información, cree una base de datos 

sobre el tema y difunda esos conocimientos a escala internacional, y 

10. Considerar que esta Declaración constituye un marco para los organismos internacionales, regionales 

y gubernamentales para el seguimiento de sus actividades y de los planes de acción antes mencionados en 

este campo.  

Los participantes expresaron su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Túnez por su calurosa 

hospitalidad y los excelentes servicios prestados para acoger esta Conferencia en la isla de Djerba. 

 

Djerba (Túnez), 11 de abril de 2003 

 

Fonte: OMT (2003d).  
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Anexo 32 – Recomendações da Conferência Regional das Américas sobre Certificação 

Sustentável das Actividades Turísticas (2003) 
 

Sistemas de certificación de sostenibilidad en turismo 

 

La necesidad de una mayor sostenibilidad en los servicios y actividades turísticas ya es ampliamente 

aceptada en todos los niveles. Asimismo, existen numerosas y variadas metodologías de planificación y 

desarrollo, así como técnicas de gestión del turismo que permiten alcanzar mayores niveles de 

sostenibilidad e incrementarlos gradualmente. Un instrumento complementario a tales metodologías y 

técnicas lo constituyen los sistemas de certificación voluntaria de los servicios turísticos y de las empresas 

que los prestan, los cuales han aparecido en el mercado turístico internacional a partir de 1990 y se han 

multiplicado en los últimos años. 

Las certificaciones y eco-etiquetas sirven básicamente tres propósitos, a saber: 

1. Estimular a los prestadores de servicios turísticos a introducir mejoras en sus operaciones, 

tendientes hacia una mayor sostenibilidad ambiental, económica y social, facilitando incentivos y 

asistencia técnica para lograrlo; 

2. Diferenciar o distinguir aquellos productos o servicios turísticos que satisfacen requerimientos 

medio-ambientales, sociales y económicos más allá de lo exigido por la legislación vigente; 

3. Orientar a los consumidores sobre las características de sostenibilidad de los servicios turísticos 

disponibles en el mercado. 

Adicionalmente, las certificaciones y eco-etiquetas cumplen una función de promoción y estímulo de 

niveles más altos de sostenibilidad y calidad en todo el sector turístico, así como de mejora de imagen de 

las empresas certificadas, con los consiguientes beneficios de comercialización que ello representa. 

A pesar de su proliferación reciente, y en parte a raíz de ella, los sistemas de certificación no han logrado 

implantarse en forma significativa ni entre las empresas del sector en las Américas ni entre los 

consumidores turistas. Tampoco existe unanimidad u homogeneidad entre los diversos sistemas 

existentes, lo que redunda en una confusión entre los usuarios. 

Como resultado de su intervención en los diversos foros de las Naciones Unidas relativos a la 

sostenibilidad, la Organización Mundial del Turismo comenzó un análisis de la efectividad de 

certificaciones y eco etiquetas relativas a las distintas ramas de actividad turística en 1999. Una 

publicación conteniendo los resultados de tal análisis fue publicada por la OMT en 2002, y su Comité de 

Desarrollo Sostenible del Turismo analizó tales resultados en su Tercera reunión, celebrada en Costa Rica 

en septiembre de 2002. Asimismo, pidió a la Secretaría General de la OMT la preparación de unas 

recomendaciones para orientar a los gobiernos en materia de certificación, ya sea para establecer tales 

sistemas, o para seleccionar de entre los existentes, o para apoyar una más amplia utilización de los 

mismos. Dichas recomendaciones fueron transmitidas a los Estados Miembros en mayo del presente año. 

La Conferencia Regional de las Américas sobre Certificación de Sostenibilidad de las Actividades 

Turísticas (Bahía, Brasil - 29 y 30 de setiembre de 2003) fue convocada por la Organización Mundial del 

Turismo, a invitación del Gobierno de Brasil, y co-organizada conjuntamente con la Alianza para 

Bosques (Rainforest Alliance), la Sociedad Internacional de Ecotourismo (The Internacional Ecotourism 

Society), y el Instituto de Hospitalidade de Brasil. Además, la Conferencia contó con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo y de la Fundación Ford. Realizó una serie de recomendaciones: 

RECOMENDACIONES 

A Gobiernos 

Tanto los estudios de casos de procesos de certificación como las discusiones durante la conferencia 

demostraron el papel fundamental de los gobiernos. Las sugerencias y comentarios de los participantes 

reforzaron también las recomendaciones formuladas por la OMT a los gobiernos con el objeto de 

establecer o apoyar sistemas de certificación turística. 

Los gobiernos deberían tomar en consideración los siguientes puntos: 

 Incluir la certificación en las políticas y estrategias nacionales y locales de desarrollo turístico, 

como una herramienta para fomentar la sostenibilidad de operaciones turísticas. 

 Apoyar financieramente a los sistemas de certificación, especialmente en la fase inicial, para 

lograr una masa crítica de empresas certificadas. Buscar financiamiento de organizaciones 

internacionales y ONGs, y actuar como mediador para garantizar el financiamiento de fuentes 

multilaterales a los procesos de certificación. 
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 Participar en la creación de la Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas, y 

facilitar el intercambio de experiencias. 

 Coordinar a los diferentes grupos de actores, y facilitar la creación de un ente multi-actores a nivel 

nacional, que funcione como promotora de los sistemas de certificación. La colaboración es 

importante desde el principio del proceso, estableciendo el marco institucional, los criterios y 

procedimientos de certificación conjuntamente. 

Los gobiernos podrían orientar sus actividades de coordinación hacia los siguientes grupos: 

Otras administraciones y organismos nacionales: 

 Las Administraciones Nacionales de Turismo deberían coordinar en primer lugar con 

administraciones y organismos nacionales con competencias en otros sectores relacionados (por 

ejemplo, medio ambiente, patrimonio histórico y natural, normalización y acreditación nacionales 

reconocidos internacionalmente). 

Sector privado: 

Los gobiernos pueden emprender las siguientes acciones para hacer la certificación atractiva y factible 

para las empresas, estimulándolas a participar: 

 Divulgar información sobre los beneficios e implicaciones de la certificación al sector privado, 

facilitar sus acciones y otorgarles liderazgo. 

 Otorgar un subsidio público inicial para crear una masa crítica de empresas certificadas (es una 

condición fundamental para la aceptación y viabilidad de programas de certificación). 

 Apoyar a las empresas comprometidas y certificadas por medio de ventajas e fiscales (e.g. 

reducción/excepción de impuestos, préstamos de interés preferencial, garantía estatal para 

préstamos bancarios). Crear incentivos fiscales especiales para las pequeñas y medianas empresas. 

 Dar ventajas de mercadeo a las empresas que cumplen ciertas normativas de sostenibilidad. Incluir 

a sistemas de certificación, a las empresas y a sus productos cerificados en los planes 

promocionales del país, distinguiendo empresas certificadas en las acciones de mercadeo. 

 Facilitar asistencia técnica a las empresas comprometidas con el fin de prepararlas para cumplir 

con los criterios de certificación. 

 Considerando la amplia informalidad del sector turístico privado en las Américas, crear normas de 

formalización accesibles, especialmente considerando la realidad de las empresas pequeñas y 

medianas. La legalización de los emprendimientos turísticos es la base de su participación en 

programas de certificación. 

 Considerar la posibilidad de que el gobierno utilice servicios turísticos certificados, e incluya el 

uso de productos certificados en procedimientos de compra pública. 

Autoridades y comunidades locales: 

 Promover la certificación de destinos y estimular que las autoridades locales participen en la 

certificación de destinos turísticos bajo su jurisdicción. 

 Participar en el desarrollo de los criterios de certificación tomando en cuenta la variación de las 

condiciones y necesidades de las diferentes regiones y localidades dentro del país. 

Instituciones académicas y de investigación: 

 Fomentar la investigación de los impactos de las actividades de turismo y de los sistemas de 

certificación, y apoyar a las instituciones de investigación con este propósito. 

Consumidores: 

 Incentivar la concientización de la población en general (por parte del gobierno 

nacional/estatal/municipal), para fomentar la discusión de los impactos 

ambientales/socioculturales del turismo y estimular la necesidad de marcos reguladores para el 

turismo sostenible. 

 Mercadear la certificación entre los consumidores para fomentar el uso de productos turísticos 

certificados y crear más demanda para ellos. 

 

A organismos de financiación: 

Los organismos de financiamiento deberían tomar en consideración los siguientes puntos para el 

financiamiento de los programas de certificación: 
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Los gobiernos podrían: 

(i) proporcionar subsidios para crear masa crítica de empresas certificadas que den el ejemplo al 

resto del sector; 

(ii) fijar políticas de precios de servicios turísticos sostenibles, o establecer una tasa al turista que 

cubra parte de los costos de certificación; 

(iii) promover la inclusión de incentivos fiscales como forma de promover la inversión en 

certificación; 

(iv) desarrollar y presentar una estrategia de marketing de los sellos nacionales/internacionales que 

contemple el mercadeo de los productos certificados; 

(v) crear campañas de información al consumidor para concienciarlos a que utilicen servicios y 

productos certificados; 

(vi) incluir indicadores de sostenibilidad en los proyectos financiados por la banca multilateral que 

puedan monitorear y evaluar desempeño de las empresas participantes; 

(vii) vincular, a través de las legislaciones nacionales, al turismo como un componente ambiental 

importante, de forma captar el interés del financiamiento internacional de proyectos turísticos 

ambientalmente amigables. 

Las empresas turísticas privadas y sus asociaciones comerciales podrían: 

(i) acceder a instrumentos de cofinanciamiento de cooperación técnica canalizada a través de los 

gobiernos y manejados por ejecutores privados ágiles y accesibles, que respondan en tiempos 

aceptables para el sector privado; 

(ii) informar a colegas o afiliados a la asociación respecto a las alternativas de financiamiento; 

(iii) apoyar la conformación de "clusters", alianzas/grupos, buscando un financiamiento más 

ventajoso; 

(iv) promover iniciativas regionales que apoyen proyectos nacionales (locales) de certificación; 

(v) utilizar la certificación como una garantía para acceder a préstamos; y 

(vi) acceder a fondos que no están dedicados directamente a la certificación, pero que pueden apoyar 

a alguno de los procesos que llevan a ella, ya sea la capacitación o implantación de las normativas. 

Las ONGs e instituciones académicas podrían: 

(i) administrar subsidios de fondos del gobierno y articular la demanda y oferta de servicios de 

capacitación, implantación de normas y certificación de turismo sustentable; 

(ii) canalizar incentivos de crédito a organizaciones certificadas; 

(iii) identificar nuevos nichos de mercado y fuentes de financiamiento y divulgar información que 

contribuya a captarlos; 

(iv) concienciar y capacitar a la oferta y demanda respecto a la implantación de normativas de 

turismo sustentable y su certificación; 

(v) propiciar la investigación científica en el tema; 

(vi) concienciar a potenciales inversionistas y asesorar en la elaboración de instrumentos de 

financiación; y 

(vii) difundir lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

Las compañías e instituciones certificadoras podrían: 

(i) promover coordinación entre sistemas de certificación y colaborar con los tres tipos de 

instituciones listadas en los puntos anteriores para conseguir apoyo financiero, incentivos fiscales y 

cooperación técnica dirigida a la sostenibilidad turística; y 

(ii) fijar precios acorde al tamaño de las empresas que implanten y se certifiquen productos y 

servicios en turismo sostenible. 

La clave para lograr autosuficiencia de programas de certificación está en establecer una experiencia 

piloto de la cual se saquen lecciones y mejores prácticas a replicarse en otros programas de turismo 

sostenible. Los puntos presentados por las mesas de trabajo deben llevar a las instituciones de 
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financiación a crear y disponer de una variedad de mecanismos de asistencia financiera y técnica en los 

proyectos a aprobarse. 

Más aún, un proyecto con alcance regional puede hacer posible ampliar la recolección, el análisis y la 

difusión de datos referentes a la implantación y certificación de normas o prácticas óptimas de gestión de 

emprendimientos en turismo sostenible. La organización de redes regionales de sistemas de certificación, 

como la Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas lanzada en esta Conferencia, 

contribuye al intercambio de experiencias y la formación de alianzas que facilitan el acceso a fondos 

multilaterales. 

Es de destacar que las cuatro mesas de trabajo se orientaron a discutir aquello que las organizaciones de 

financiación deben tomar en cuenta cuando apoyan una iniciativa de turismo sostenible. Sin embargo, no 

se tomó en cuenta de que existen otras áreas que ya cuentan con financiamiento, como son los proyectos 

de carácter ambiental, social, de competitividad, de inversión extranjera directa, e iniciativas de 

integración (regional y hemisférica). En todas estas áreas, las empresas turísticas tienen el reto de cumplir 

normativas y adherirse a acuerdos internacionales. Esta confluencia debería aprovecharse como medio 

para acceder a financiar los procesos de certificación en turismo sostenible. 

Finalmente, aunque las organizaciones de financiación están financiando gran parte de los distintos 

programas de certificación, especialmente en sus fases iniciales, la falta de coordinación entre las 

iniciativas ha resultado en una multiplicidad de proyectos con objetivos desencontrados y áreas de 

focalización sobrepuestas. Las organizaciones de financiación, especialmente las instituciones financieras 

de desarrollo oficiales, pueden directamente o a través de los gobiernos y/o ONGs ejecutoras, tomar un 

papel activo en la formación de estos programas de certificación y su sostenibilidad a largo plazo, en 

vistas a los beneficios públicos que los mismos tienen para la economía y la sociedad en su conjunto. 

A empresas turísticas privadas y sus asociaciones gremiales: 

Las empresas privadas son las principales participantes/grupo objetivo y beneficiarias de los programas 

de certificación, pero deberían tomar un papel más activo en la formación de estos programas desde el 

comienzo del proceso. Las asociaciones remiales de empresas turísticas tienen un papel esencial en la 

coordinación con otros sectores (público, académico, ONGs). 

Se puede resumir las siguientes recomendaciones para empresas y sus asociaciones: 

 Es imprescindible que el sector privado se informe sobre los beneficios e implicaciones de la 

certificación. Por esto es necesario establecer una comunicación abierta y amplia con los otros 

grupos involucrados y crear confianza entre ellos. 

 El sector privado debe definir cuál es el papel que desea ocupar en procesos de certificación, y que 

apoyo o compromiso precisaría del gobierno u otros grupos involucrados. Para ello, es importante 

que las asociaciones privadas traten las cuestiones de certificación, o que formen una nueva 

entidad que represente al sector privado en temas de certificación, participando activamente en el 

proceso. 

 Las compañías deben considerar los sistemas de certificación no solamente por los potenciales 

beneficios en mercadeo sino, también como un marco o herramienta para desarrollar capacidades 

que mejoren el desempeño de sus operaciones en términos de sostenibilidad. 

 Hay varias acciones que el sector privado puede hacer para facilitar la participación de micro 

empresas y PYMES en certificación: 

 Formar "clusters", alianzas/grupos para un financiamiento grupal más favorable. 

 Coordinar con los otros grupos para crear agencias de apoyo para PYMEs. 

 Hacer que las Cámaras de Turismo participen en procesos de certificación, representando los 

intereses del sector privado. 

 Invitar a bancos al proceso, explicando las dificultades de las PYMEs en acceder a créditos, y 

estimulando para que creen soluciones financieras (paquetes de créditos especiales). 

 Grandes empresas pueden ayudar a las PYMEs:  

 - con proyectos sociales,   

 - efectos multiplicadores 

  - apoyar PYMEs proveedores, o que forman parte del cluster local para certificarse (apoyar la 

certificación de destinos - cooperar con autoridades y asociaciones locales) 
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 Es importante que las empresas participantes en programas de certificación adopten acciones de 

mercadeo para promover sus productos certificados: 

 Es importante que las compañías identifiquen el mercado para empresas certificadas. Hay una 

variedad de grupos de consumidores para empresas certificadas: turistas, autores de guías 

turísticas, periodistas, mayoristas (agencias y operadores), minoristas (agencias locales, 

proveedores de servicios), gobiernos y organizaciones (como compradores de servicios). 

 Segmentar las actividades de mercadeo según consumidores arriba mencionados. 

 Incluir en los materiales y comunicaciones de mercadeo información sobre su participación en 

certificación. 

 Explicar a los turistas las ventajas de productos certificados en términos muy sencillos y fáciles de 

entender. 

A ONGs e instituciones académicas: 

Las siguientes funciones y líneas de acción fueron identificadas para las organizaciones no-

gubernamentales e institutos académicos para apoyar e incluso gestionar sistemas de certificación: 

Investigación y divulgación de resultados, intercambio de experiencias entre países y dentro del propio 

país sobre: 

 La elaboración de planes y proyectos relacionados con el turismo sostenible y la certificación 

 Tecnología ambiental, técnicas de gestión sostenible 

 Monitoreo de la sostenibilidad en turismo 

 Buenas prácticas y estudios de caso 

 Materiales didácticos informativos 

 Estudios de mercado 

 Información sobre créditos, donaciones u otras fuentes de financiación 

 Criterios básicos e indicadores de certificación y revisión técnica de ellos 

 Función de redes profesionales 

Capacitación y educación para empresas, funcionarios, la población en general y otros actores 

involucrados: 

 Proveer una visión integral 

 Fomentar la capacitación local 

 Fomentar la participación de los diversos niveles de colegiados 

 Intercambio de experiencias sobre programas de capacitación 

 Capacitación de recursos humanos para la gestión financiera 

 Educación ambiental de las comunidades rurales y locales 

 Implementación de programas y campañas de concientización a los consumidores 

 Gestión de procesos de certificación: 

 Papel de facilitador entre sector privado, público y financiero en procesos de certificación 

 Divulgación de agenda de certificación 

 Facilitación del proceso de planeamiento participativo 

 Apoyo financiero y mercadeo 

 Identificación de fuentes financieras 

 Asistencia técnica para empresas 

 Apoyo con trabajo voluntario y contribuciones en especie 

 Difusión de los resultados de la gestión y aplicación de los recursos dirigidos a certificación 
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 Monitoreo de la aplicación del sistema de certificación 

 Promover más flexibilidad de los criterios de líneas de crédito 

 Establecimiento de centros de información local (Internet, base de datos, etc.) 

A empresas e instituciones certificadoras: 

 Colaboración entre grupos de actores: 

 Establecer una buena comunicación hacia y entre entidades de gobierno y empresas privadas, 

brindándoles más información sobre condiciones, beneficios y resultados de certificación con el 

fin de involucrarlos, generar confianza, y asegurar la transparencia en el proceso. 

 Establecer una entidad o comité multi-actores, y procesos participativos desde el principio del 

desarrollo de programas de certificación. 

 Coordinar con entidades de normalización.* 

 Considerar objetivamente la participación dentro del sector privado, de todos los tamaños de 

empresas, incluyendo las empresas micro e informales. 

 Usar tecnologías modernas (como Internet) para divulgar información, y también métodos de 

comunicación convencionales para llegar a comunidades más remotas, con limitaciones de acceso 

a las telecomunicaciones. 

 Promover la inclusión de la certificación en políticas nacionales de turismo. 

 Establecer redes de programas de certificación 

 Enlaces con organismos internacionales. 

 Promover investigación sobre sostenibilidad turística en universidades. 

Financiación de empresas para permitirles participar en programas de certificación: 

 Lograr colaboración del gobierno y crear un fondo para que las empresas puedan hacer los 

cambios necesarios para alcanzar los criterios de certificación y cubrir costos administrativos de la 

misma, considerando mecanismos fiscales y otros incentivos (por ejemplo: subsidios, garantía 

estatal para créditos). 

 Usar fondos multilaterales. 

 Invitar bancos al proceso, explicar dificultades de las empresas, y estimular para que creen 

soluciones financieras (por ejemplo paquetes de créditos especiales). 

 Establecer tarifas proporcionales a la escala de las empresas. 

Financiación de programas de certificación: 

 Lograr la autosuficiencia de los programas de certificación es un verdadero reto. La clave es 

establecer una masa crítica de empresas certificadas y un mercado para ellas. Por esta razón, el 

financiamiento de un programa debe ser suficiente para todas las etapas de desarrollo, con el fin 

de lograr dicha masa crítica de empresas participantes. La organización de redes regionales de 

sistemas de certificación es importante para el intercambio de experiencias, y la formación de 

alianzas con fondos multilaterales. 

 Facilitación del acceso de empresas micro, pequeñas y medianas: 

 Crear condiciones equitativas para entrar en el programa de certificación. 

 Fomentar la formalización de empresas y vincular el proceso de certificación con el proceso de 

formalización. 

 Aprovechar las líneas de crédito existentes para promover la certificación de PYMEs y crear 

líneas de crédito especiales para ellas. 

 Influenciar al Estado para mejorar y adaptar sus mecanismos de incentivos existentes. 

 Planeamiento estratégico para reingeniería de las PYMEs. 

 Certificación en grupo de PYMEs. 

 Capacitación por etapas para compartir aprendizaje y capacitación en grupos. 

 Desarrollar guías y manuales adaptados al lenguaje de pequeñas empresas. 
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 Involucrar universidades en capacitación. 

 Desarrollar guías o manuales de implementación. 

 Reconocer que las diferentes empresas pueden necesitar diferentes soluciones para el mismo tipo 

de problemas. 

 Adecuar las soluciones de acuerdo con las características especiales de cada empresa, y que no se 

limite solo a soluciones financieras, sino buscar soluciones integrales (considerar diferentes 

formas), particulares y creativas. 

 Ayudar a las pequeñas empresas a ponerse en contacto con los operadores de los países emisores, 

ya que muchos están buscando trabajar con pequeñas empresas. 

 Promover el turismo comunitario rural y las PYMEs involucradas con centros de información, y 

apoyos fiscales (e.g. líneas de crédito). 

 Desarrollo de criterios de certificación y aspectos operacionales de los sistemas de certificación: 

 Definir los criterios de certificación con la participación de representantes de todos los grupos de 

actores privados y públicos del turismo. 

 Aclarar los conceptos de sostenibilidad y otros conceptos básicos. 

 Definir claramente el objeto de la certificación (por ej. si es para emprendimientos o destinos). 

 Aplicación de indicadores que sirvan para la definición de la normativa de base en turismo 

sustentable. 

 Los criterios no deben cubrir solamente los aspectos ambientales sino también los socio-

culturales, y la contribución de las operaciones turísticas a la reducción de la pobreza. 

 Hay que definir los criterios de manera de permitir un cumplimiento gradual de normas cada vez 

más elevadas. Al principio, las normas deberían exigir requisitos mínimos para facilitar el acceso 

a la certificación. Se podría poner, por ejemplo, el nivel de los criterios en un 10% por encima de 

las normas que exigen las leyes, para poner una base alcanzable al empezar. Luego se pueden ir 

subiendo los requisitos a niveles más altos, dando asesoramiento a las empresas para alcanzarlos. 

Este proceso implica la revisión de los criterios y niveles de cumplimiento de los mismos 

periódicamente (por ejemplo cada unos o dos años). 

 Para atraer al sector privado los sistemas de certificación no deben de ser demasiado complejos y 

caros (lo más simple y barato posible). La simplificación de procedimientos y disminución de 

costos son necesarias para no desestimular la certificación. 

 Evitar la confusión entre el certificado de sostenibilidad y la calificación de calidad de servicios. 

Presentar en paralelo (pero separados) medidores de certificación de sostenibilidad y 

categorización de calidad de servicios. 

 Establecer indicadores para medir los resultados (ambientales, sociales y económicos) de 

certificación, con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de los programas.  

 Mercadeo: proveer ventajas competitivas a las empresas e influir en los consumidores 

 Crear estrategias y sistemas coherentes de comunicación y mercadeo para que: 

a) Las empresas se interesen y participen en programas de certificación, 

 b) Los consumidores utilicen empresas y productos certificados. 

 Establecer una marca comercial para el programa de certificación para lograr un reconocimiento 

en el mercado.  

 Lograr mayor aceptación del programa en el mercado a través de acreditación. 

 Incluir los aspectos ambientales, culturales y sociales evaluados en los materiales promocionales. 

 Considerar la demanda de servicios de certificación como indicador del valor de la certificaron en 

el mercado. 

 Cooperar entre programas de certificación para posicionarse en el mercado. 

 Administrar los programas de certificación con visión empresarial. 
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 Aprovechar los medios de comunicación existentes y convencerles para que cubran temas de 

certificación de sostenibilidad. 

 Entender el mercado para empresas certificadas (grupos de consumidores objetivo): turistas, 

autores de guías turísticas, periodistas, mayoristas (agencias y operadores), minoristas (agencias 

locales, proveedores de servicios), gobiernos y organizaciones (como compradores de servicios). 

 Hacer estudios del mercado consumidor (motivaciones, decisiones de compra) y sobre productos 

certificados. Es también necesario incluir estos aspectos en los estudios generales de los mercados 

turísticos. Estudiar también a los consumidores domésticos en los países latino americanos 

también, y dirigir actividades de mercadeo para ellos. 

 Posicionamiento de programas de certificación y productos certificados en base a los estudios de 

mercado. 

 Segmentar actividades de mercadeo según los grupos de consumidores arriba mencionados. 

 Lograr que las oficinas públicas de turismo apoyen sistemas de certificación en sus actividades de 

mercadeo. 

 Llevar a cabo programas de concienciación para empresas y consumidores para crear una 

responsabilidad social e interés mayor. 

 Explicar a los consumidores/turistas las ventajas de los productos certificados en términos muy 

sencillos y fáciles de entender. 

 Involucrar a organizaciones que representan a los consumidores. 

 Formar grupos, clubes de usuarios de productos certificados, y promoverlos en diferentes formas 

(por ejemplo, en ferias). 

 Vincular ferias de turismo comerciales con eventos sobre certificación, aprovechando la presencia 

de empresas. 

 Intercambio de medios de comunicación a nivel regional, internacional (por ejemplo, feria de 

turismo especializado para prensa), educar a la prensa sobre sostenibilidad. 

  

Fonte: GEA (2010). 
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Anexo 33 – Declaração de São José sobre Turismo Rural Comunitário (2003) 

 
DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ SOBRE TURISMO RURAL COMUNITARIO 

 

Nosotros, representantes de los pueblos indígenas y comunidades rurales de América Latina, congregados 

en San José, ratificamos los principios y recomendaciones de la “Declaración de Otavalo sobre turismo 

comunitario sostenible, competitivo y con identidad” (septiembre del 2001), en la que instábamos a los 

gobiernos nacionales y locales, empresas privadas, ONGs y organismos de cooperación internacional a 

promover, apoyar y garantizar el ejercicio del turismo comunitario. Si bien reconocemos que se han 

logrado avances importantes en los últimos años, creemos que es necesario llevar a cabo mejoras de las 

políticas y estrategias nacionales de turismo, fortalecer nuestras organizaciones y la gestión de los 

servicios que brindamos a los turistas.  

Las comunidades de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú, convocadas a consulta por 

la OIT, no hemos desmayado en nuestro empeño por posicionar el turismo comunitario como uno de los 

componentes estratégicos del desarrollo de nuestros países y de la región. Convencidos de que esta forma 

de turismo contribuye a generar riqueza y empleo en nuestros países, y puede traer bienestar a nuestras 

comunidades, declaramos que: 

1. Nuestra concepción del desarrollo del turismo se sustenta en los valores de solidaridad, cooperación, 

respeto a la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de la diversidad 

biológica que éstos albergan. En consecuencia, estamos en contra de todo desarrollo turístico en nuestros 

territorios que cause perjuicio a nuestros pueblos, su cultura y el medio ambiente. 

2. Aspiramos a que nuestras comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las condiciones de 

vida y de trabajo de sus miembros. El turismo puede contribuir a concretar esta aspiración en la medida 

en que hagamos de él una actividad socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente 

enriquecedora y económicamente viable. Con estos fines, reclamamos una justa distribución de los 

beneficios que genera el turismo entre todos los actores que participamos en su desarrollo. 

3. Somos conscientes de que el turismo puede ser una fuente de oportunidades pero también una amenaza 

para la cohesión social de nuestros pueblos, su cultura y su hábitat natural. Por ello, propiciamos la 

autogestión del turismo, de modo que nuestras comunidades asuman el protagonismo que les corresponde 

en su planificación, operación, supervisión y desarrollo.  

4. El turismo debe complementar adecuadamente nuestra economía comunitaria y familiar, potenciando 

el desarrollo de la agricultura, la pesca, la artesanía, la pequeña agroindustria, el transporte y otros 

servicios. En esta óptica, queremos explorar toda iniciativa productiva sostenible que contribuya al 

desarrollo económico local y genere empleo nuevo y trabajo decente en nuestras comunidades. 

5. Queremos que nuestra cultura y sus diversas formas de expresión permanezcan vivas y auténticas, y se 

revitalicen gracias a los encuentros interculturales que propiciamos. Abrigamos la esperanza que el 

diálogo entre diferentes culturas contribuya al entendimiento entre los pueblos y a la edificación de una 

cultura universal de paz. 

6. En nuestras asambleas comunitarias hemos consensuado Códigos Éticos con el objeto de regular el 

comportamiento de los turistas y sus relaciones con la comunidad. El presente encuentro consultivo nos 

ha permitido apreciar la pertinencia de sus contenidos, orientados a salvaguardar los invalorables recursos 

naturales, culturales y sociales de nues tro patrimonio comunitario. La utilidad práctica de estos códigos 

se ha traducido en experiencias turísticas de calidad para el visitante y en bienestar para las comunidades 

anfitrionas. En consecuencia, invitamos a los operadores turísticos y a los viajeros solidarios a fomentar 

su reconocimiento, difusión y observación, en aras de una convivencia intercultural armoniosa. El Código 

Ético Mundial para el Turismo de la OMT debe también inspirar dichos comportamientos. 

7. Reafirmamos el derecho de propiedad y control de nuestras tierras y territorios -fuente de subsistencia, 

identidad y espiritualidad-, derecho consagrado en el Convenio núm. 169 de la OIT, ratificado por todos 

los países presentes en este evento. Consideramos que al emprender cualquier actividad económica, y el 

turismo en particular, ha de adoptarse una política de planificación y gestión sostenible de los recursos 

naturales. Queremos ser cautos a la hora de construir infraestructura nueva o de ampliar la existente. 

Declinamos vender o ceder en concesión nuestras tierras a personas que no sean de nuestras 

comunidades. Desaprobamos toda decisión que contravenga este principio. 

8. Reafirmamos nuestro derecho de consulta previa y participación bien informada en los procesos de 

adopción de decisiones relacionados con la planificación, ejecución y evaluación de políticas y programas 

en materia medioambiental, cultural, económica y turística, en la medida en que esas decisiones afecten 
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directamente nuestras vidas, instituciones y bienestar espiritual. La consulta previa habrá de llevarse a 

cabo a través de nuestras organizaciones representativas, respetando las instancias y los procedimientos 

apropiados.  

9. Alentamos la participación de equipos interdisciplinarios en la planificación comunitaria, en la gestión 

y operación de los servicios turísticos, al igual que en la realización de estudios para apreciar la incidencia 

del turismo en la vida de nuestras comunidades.  

10. Invitamos a las instituciones nacionales e internacionales de cooperación, así como a los organismos 

públicos y privados favorables al turismo comunitario, a sumar sus esfuerzos para consolidar nuestra Red 

de Turismo Sostenible (REDTURS) de América Latina, impulsada por la OIT. Acordamos que su misión 

es fortalecer y desarrollar las redes locales y nacionales de turismo rural comunitario, brindándolas 

servicios para el desarrollo sostenible de nuestros pequeños negocios, mediante: 

a) la elaboración de un marco conceptual y estratégico sobre el turismo comunitario a fin 

incorporarlo en las políticas y agendas de gestión pública y privada de nuestros países; 

b) la constitución de una Secretaría Técnica que procurará conseguir cooperación internacional 

para emprender tareas prioritarias como: 

§ el afianzamiento de las redes locales y nacionales de turismo comunitario; 

§ la producción, recopilación y difusión de información relevante sobre el turismo; 

§ el fomento del intercambio de experiencias entre comunidades; 

§ el apoyo a la promoción y mercadeo de los destinos turísticos comunitarios en el 

mercado europeo gracias a la participación en ferias y salones, y al lanzamiento de 

una marca de autenticidad de REDTURS; 

c) el establecimiento de alianzas estratégicas de colaboración y apoyo con otras redes y agencias 

internacionales como la CONPEHT, la OMT, el PNUD, la FAO-FIDA, la UNESCO y el IICA, 

entre otras; 

d) el impulso a la creación dentro de la institución rectora de la política nacional de turismo, de 

una unidad técnica con capacidad para promover y afianzar las redes regionales y nacionales de 

turismo comunitario;  

e) la aplicación de las conclusiones y el seguimiento de las recomendaciones del presente 

encuentro consultivo comunitario. 

 

Dado en San José de Costa Rica, a los 28 días del mes de octubre del año 2003. 

 
 

Fonte: Acsud (2009b). 
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Anexo 34 – Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis (2004) 
 

Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis 

Preâmbulo  

Consagrado durante a Cimeira da Terra de 1992, no Rio, reforçado em 2002 em Joanesburgo durante a 

Cimeira Mundial, o desenvolvimento sustentável, como projecto da nossa sociedade, tem originado 

muitas iniciativas tanto no Turismo, como no Desporto.  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis encontra-se entre as prioridades mundiais e 

europeias expressas nas Declarações para o Turismo (Manila, 1980,1997; Haia, 1989), na Carta do 

Turismo (1985), na Carta Mundial do Turismo Sustentável (Lanzarote, 1995), na Carta Europeia do 

Turismo Sustentável em Áreas Protegidas (1998), no Código do Turista (1985), no Código Mundial de 

Ética do Turismo (1999), na Carta do Desporto (1992), no Código para o Desenvolvimento Sustentável 

do Desporto (Conselho da Europa, Rec(2000)17) e na Declaração de Calvia para o Turismo e 

Desenvolvimento Sustentável no Mediterrâneo (1997).  

A presente Carta foi elaborada por um grupo de países da Bacia do Mediterrâneo, vocacionados para o 

Turismo. Expressa o resultado de uma reflexão promovida pela Comissão Europeia e co-financiada no 

âmbito do Projecto ETSM – INTERREG III, para propor e apresentar alternativas ao Turismo tradicional 

(de massas, sazonal e concentrado no litoral) observado nos territórios dessa região.  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis pretende sensibilizar os governos, as 

colectividades e as empresas para as exigências sociais e de carácter ambiental acarretadas pelo 

desenvolvimento sustentável, no contexto do Turismo e Desporto. Tem o objectivo de individualizar, 

reconhecer e promover os destinos turísticos comprometidos com o desenvolvimento de actividades 

turístico-desportivas sustentáveis e de qualidade.  

  

Os Objectivos da Carta  

Turismo e Desporto sustentáveis podem definir-se como: “actividades, formas de planeamento ou 

desenvolvimento que unam o Turismo às actividades desportivas que respeitem o ambiente, preservem os 

recursos naturais e contribuam, de maneira significativa e imparcial, para o desenvolvimento económico 

local, reconhecendo as identidades e as culturas locais, bem como o direito ao desenvolvimento das 

populações locais”.  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis expressa uma predisposição política. A Carta 

define os princípios de referência, bem como o âmbito em que se espera gerar o desenvolvimento.  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis compromete os signatários a desenvolver as 

condições necessárias ao Turismo e Desporto sustentáveis, imparcialmente nos territórios em que têm 

competência para actuar.  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis oferece uma resposta às expectativas e 

exigências dos segmentos turísticos internacionais e nacionais, em busca de actividades físicas e 

desportivas que respeitem os valores éticos, o desenvolvimento sustentável nos territórios e o serviço de 

qualidade.  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis dirige-se a todos os intervenientes no Turismo 

e Desporto sustentáveis e favorece como formas de acção: a qualidade e as parcerias.  

  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis  

Os signatários da Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis que se reunirão em Djerba 

(Tunes), de 27 a 29 de Junho de 2004, comprometem-se a respeitar as disposições da Carta através das 

suas políticas, da gestão do seu território e da actuação eficaz junto às organizações e empresas.  

Parte 1: Princípios para a concepção das actividades 

Artigo 1.º  

O Turismo e Desporto sustentáveis afiguram-se como um instrumento de desenvolvimento do Homem 

que contribui para a compreensão e respeito recíproco entre os homens e as diferentes culturas.  

O Turismo e Desporto sustentáveis representam um conjunto de actividades que participam na 

compreensão e na promoção de valores éticos comuns à Humanidade. Tendo estes princípios em conta, os 

profissionais do Turismo e Desporto sustentáveis comprometem-se a que:  
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 - as actividades turísticas sejam conduzidas em harmonia com as características e as tradições 

das regiões e dos países receptores, e em respeito aos seus costumes e tradições;  

 - as comunidades receptoras e os actores locais aprendam a reconhecer a necessidade de 

conhecer e respeitar os turistas em visita.  

Artigo 2.º  

O Turismo e Desporto sustentáveis caracterizam uma actividade que assenta na utilização dos recursos 

integrantes do património natural e cultural da humanidade, e participa no seu enriquecimento.  

O Turismo e Desporto sustentáveis utilizam os recursos naturais pertencentes ao património comum da 

humanidade. O estatuto da sua utilização implica que as entidades com competências sobre os territórios 

tenham direitos e obrigações face a estes recursos:  

 - protecção e preservação;  

 - enriquecimento e manutenção deste património.  

Nesta perspectiva, deveria utilizar-se uma parte dos recursos resultantes das actividades de Turismo e 

Desporto, na preservação e valorização do referido património. A actividade turística deve ser concebida 

para permitir a sobrevivência e o crescimento das produções culturais e artesanais tradicionais.  

Parte 2: Princípios do método de organização e gestão das actividades 

Artigo 3.º  

O Turismo e Desporto sustentáveis adoptam os princípios do desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento do Turismo e Desporto sustentáveis basear-se-á na predisposição dos actores do 

Turismo para proteger o ambiente e preservar os recursos naturais, satisfazendo de forma imparcial as 

necessidades e expectativas das gerações presentes e vindouras.  

Neste sentido, os operadores do Turismo e Desporto devem criar e desenvolver métodos de intervenção e 

de gestão que permitam reduzir a exploração dos recursos naturais - em especial a água e a energia – e 

limitar a produção de resíduos.  

Para reduzir a pressão das actividades turísticas sobre o ambiente e aumentar o seu impacte positivo na 

economia local, deve procurar-se um maior equilíbrio dos fluxos turísticos entre todos os actores do 

sector. (“descentralização”)  

A construção das infra-estruturas e a programação das actividades turísticas do Turismo e Desporto 

respeitam as obrigações e os limites estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais para proteger o 

património natural integrante dos ecossistemas e biodiversidade, e para preservar as espécies de flora e 

fauna ameaçadas.  

As actividades desportivas na natureza reconhecem-se como formas que enriquecem e valorizam o 

Turismo sustentável desde que respeitem o património natural e as populações locais e respondam à 

capacidade de acolhida dos territórios.  

Durante a sua estada, os turistas e visitantes não devem manifestar-se através de acções que possam 

resultar chocantes ou que possam ofender as populações locais ou que danifiquem o ambiente.  

Artigo 4.º  

O Turismo e Desporto sustentáveis integram um sector de actividade económica, social e cultural cujos 

resultados devem reflectir-se positivamente nos países e comunidades receptoras: melhoria dos níveis e 

qualidade de vida das populações locais, participação nos benefícios económicos, sociais e culturais, 

criação de emprego directo e indirecto.  

Parte 3: Princípios do método de acção para a prossecução dos objectivos 

Artigo 5.º  

Aderir à Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis significa promover, no seu próprio 

âmbito de intervenção (nacional, regional, local), uma estratégia de desenvolvimento turístico sustentável, 

definida em conjunto com os actores locais, e operacionalizada através de inversões públicas, bem como 

das parcerias entre os sectores público, privado e actores locais.  

A elaboração desta estratégia baseia-se na realização de um diagnóstico, na consultadoria e participação 

dos actores locais, na definição de objectivos estratégicos, na busca dos instrumentos necessários, na 

realização de um programa de acções e na previsão de resultados. De entre estas acções, é necessário 

ainda incentivar a formação profissional dos actores do Turismo e Desporto sustentáveis.  
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Alguns instrumentos e documentações metodológicas, podem facilitar a aplicação concreta do processo 

iniciado: guia de boas práticas, fichas de indicadores de Turismo sustentável, criação de standards, 

labelização, processo e plano de qualidade...  

Artigo 6.º  

Aderir à Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis significa promover métodos de trabalho 

baseados no princípio das parcerias, em todas as fases da definição e da operacionalização do programa 

de desenvolvimento turístico sustentável. Isto traduz-se na contratação e cooperação entre a entidade com 

competências no território e os actores aí presentes. A Carta favorece as parcerias como instrumento de 

acção, e organiza a divisão das responsabilidades, com descrição dos compromissos individuais e 

colectivos.  

Artigo 7.º  

A Carta Internacional de Turismo e Desporto Sustentáveis está aberta a todos os operadores individuais 

ou intervenientes do Turismo e Desporto, embora a adesão a esta Carta seja da responsabilidade dos 

signatários. 

 
Fonte: Turismo do Algarve (2009). 
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Anexo 35 – Declaração sobre o Turismo, a Diversidade Cultural e o Desenvolvimento 

Sustentável (2004) 

 

Declaración sobre el Turismo, la Diversidad Cultural y el Desarrollo Sostenible 
 

Constatando que: 

El turismo se ha convertido en uno de los sectores de más rápido crecimiento en el planeta, y en un 

poderoso vector de relación intercultural, económica y social que implica a millones de ciudadanos en 

prácticamente todos los países. El turismo es potencialmente una actividad capaz de impulsar la cohesión 

social y económica en un mundo desigual; una fuerza creativa de gran alcance que puede contribuir al 

enriquecimiento cultural mutuo, a la consolidación de la cultura de la paz y a la prosperidad de los 

pueblos. 

El turismo se construye y prospera gracias fundamentalmente a la existencia de atractivos culturales y 

naturales, a condición de que éstos se encuentren vivos o en buen estado de conservación. 

El desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable 

ecológicamente a largo plazo, culturalmente respetuoso, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales; ya que una buena gestión del turismo exige 

garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

El turismo mal concebido también puede convertirse en un vector de destrucción de identidades locales, 

patrimonios y territorios, en fuente de conflictos, o en una máquina de homogenización global. 

Los recursos turísticos, incluyendo el patrimonio inmaterial de los destinos, pertenecen por propia 

definición al patrimonio común de la humanidad, por lo que su alteración y destrucción se convierte en 

una responsabilidad compartida que incluso afecta a los derechos culturales de cada población. 

La diversidad cultural, como fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, es para el desarrollo 

del turismo en general y para cada destino, tan necesaria como los servicios o las infraestructuras de 

acogida, entendiendo además que la dimensión convivencial es un factor básico de la oferta turística. 

Por su propia naturaleza y como ámbito privilegiado, el turismo tendría que contribuir de forma muy 

especial al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y humano, y debiendo 

respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos. 

La actividad turística debe prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre el patrimonio 

cultural, los recursos naturales y el bienestar económico y social de las comunidades de acogida como 

criterio básico de competitividad. 

La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural, representa un ámbito 

privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los responsables, esta actitud implica un auténtico 

reto de innovación cultural, tecnológica y profesional, que además exige realizar un gran esfuerzo por 

crear y desarrollar instrumentos de gestión adecuados y productos turísticos de nueva generación. 

Frente a la globalización de ofertas estandarizadas, la Sociedad de la Información y del Conocimiento 

abre nuevas y esperanzadoras posibilidades de diversificación turística creativa. Apoyándose en las 

nuevas tecnologías de la información, se pueden abrir ventanas imaginativas a la valorización del 

patrimonio cultural y las manifestaciones singulares de cada destino. 

Cada destino turístico tiene sus propias características, sus atractivos culturales y ambientales, físicos e 

inmateriales, sus problemas y sus áreas de riesgo; por cada uno puede y debe definir su propia estrategia 

turística en base a la preservación de identidades 

Avanzar hacia la sostenibilidad integrando el patrimonio cultural en todas sus dimensiones, exige cambiar 

formas de pensar, de actuar, de producir y de consumir. Las autoridades municipales, las empresas y las 

organizaciones sociales, son actores claves en este proceso de cambio, incluyendo a los propios turistas 

con su elección cualificada, ya que al final, el turismo somos todos. 

La política de turismo debe ser el resultado de un proceso participativo, en el cual todas las partes 

interesadas y especialmente la comunidad local son consultadas; por sus características e implicaciones 

sociales, culturales y ambientales, el fenómeno turístico no puede ser reducido a su dimensión de 

económica o estructural. El negocio del turismo en el futuro se basará en una idea clave: compartir para 

competir (share to compite). 

Por todo ello, se reconoce que nos encontramos ante el mayor espacio existente capaz de sustentar un 

gran diálogo sobre la diversidad cultural, la paz y el desarrollo sostenible, simplemente porque el turismo 

solo puede pervivir más que sobre estos mismos pilares. El turismo puede ser, en definitiva, el nuevo 
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espejo de un mundo que desea basarse en el entendimiento y en el respeto y admiración del legado común 

de todos y cada uno de los pueblos. 

Teniendo en cuenta los principios generales contenidos en las convenciones y declaraciones 

internacionales siguientes: 

• Declaración sobre la diversidad cultural (2001) 

• Convenciones de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y tangible (1972) e 

intangible (2003). 

• Código Ético del Turismo de la OMT 

• Declaración de Río y Plan de Acción de Johannesburgo 

Y Reconociendo que: 

PREMISAS DE ACTUACIÓN 

Los participantes y organizaciones presentes en el “Diálogo sobre el Turismo, la Diversidad Cultural y el 

Desarrollo Sostenible” cebrado en Barcelona, del 14 al 16 de Julio de 2004, en el Foro Universal de las 

Culturas, instan a los gobiernos, organizaciones internacionales, autoridades locales y a las 

organizaciones y entidades de la industria turística a: 

1. Promover el debate internacional en torno a los problemas relativos a la diversidad cultural y su 

vinculación con el desarrollo turístico en los foros sociales, profesionales o científicos. 

2. Desarrollar medios de sensibilización y formas de cooperación entre todos los actores concernidos 

orientadas a la salvaguardia y puesta en valor de la diversidad cultural y al mejor conocimiento del 

patrimonio tangible e intangible. 

3 Promover y facilitar el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas turísticas destinadas a 

fomentar un turismo responsable con la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. 

4. Promover proyectos de demostración que sirvan de referente para un desarrollo turístico sostenible y 

realcen la diversidad cultural de los destinos. 

5. Incorporar a los programas de investigación, formación y educación especializada en turismo, la 

diversidad cultural como recurso turístico esencial. 

6. Fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como 

instrumento de valorización de la diversidad cultural de los destinos y facilitar una mejor compresión de 

este recurso por parte de los turistas. 

7. Incorporar políticas y estrategias de preservación y valorización del patrimonio cultural y natural en el 

proceso de la planificación turística, prestando especial atención al patrimonio inmaterial, dada la 

fragilidad de este recurso. 

8. Contribuir a la creación, desarrollo e implementación de nuevos productos y actividades turísticas que 

faciliten la utilización respetuosa del patrimonio cultural, natural e inmaterial. 

INSTRUMENTOS E INICIATIVAS DE SEGUIMIENTO 

1. Creación e implementación de una plataforma Digital sobre Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo 

Sostenible de alcance mundial.  

2. Encomendar al ITR (Instituto de Turismo Responsable) y Turisme de Barcelona como entidades 

especializadas para velar por el mantenimiento y seguimiento del espíritu del Diálogo que ha permitido la 

adopción de la anterior Declaración y Premisas de Actuación, 

3. El ITR (Instituto de Turismo Responsable) y Turisme de Barcelona ofrecen mantener informado 

permanentemente y examinar conjuntamente el desarrollo y aplicación al Foro Mundial del Turismo para 

la Paz y Desarrollo Sustentable acerca del cumplimiento de las anteriores premisas, con miras a que el 

próximo Foro Mundial de las Culturas se realice una evaluación y seguimiento de dicho cumplimiento y 

se realicen nuevas propuestas. 

Fonte: Fórum Barcelona (2004).  
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Anexo 36 – Declaração das Maurícias (2005) 
 

Declaración de Mauricio 

Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo que participamos en la Reunión Internacional para 

examinar la ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, celebrada en Port Louis (Mauricio) del 10 al 14 de enero de 2005, 

1. Reafirmamos que el Programa de Acción de Barbados
1
 sigue teniendo vigencia como plan que 

establece el marco fundamental para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo; 

2. Reafirmamos además nuestra adhesión a los principios de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo
2
 y subrayamos que el pleno cumplimiento del Programa 21

3
, el Plan de 

Aplicación de Johannesburgo
4
 y los documentos de las demás conferencias y cumbres importantes 

pertinentes de las Naciones Unidas contribuye al desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares 

en desarrollo; 

3. Reiteramos que la reconocida vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo sigue 

siendo motivo de gran preocupación y que esa vulnerabilidad aumentará a menos que se tomen medidas 

urgentes; 

4. Reafirmamos nuestro compromiso a apoyar los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en 

desarrollo en pro de su desarrollo sostenible mediante la continua ejecución plena y eficaz del Programa 

de Acción de Barbados, incluso mediante la consecución de los objetivos de desarrollo acordados 

internacionalmente, entre ellos los objetivos de desarrollo del Milenio; 

5. Reafirmamos además que los pequeños Estados insulares en desarrollo siguen constituyendo un caso 

especial para el desarrollo sostenible; 

6. Reconocemos que las consecuencias trágicas del terremoto y el maremoto del 26 de diciembre de 2004 

en el Océano Índico y la serie reciente de huracanes en el Caribe y el Pacífico ponen de manifiesto la 

necesidad de crear y fortalecer medios eficaces de reducción de los riesgos de desastres, sistemas de alerta 

temprana, socorro de urgencia, rehabilitación y reconstrucción; 

 

__________________ 

1
 Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo, Bridgetown (Barbados), 25 de abril a 6 de mayo de 1994 (publicación de las Naciones 

Unidas, número de venta: S.94.I.18 y corrección), cap. I, resolución 1, anexo II. 

2
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de 

Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las 

Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.18 y correcciones), resolución 1, anexo I. 

3 
Ibíd., anexo II. 

4
 Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto 

a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.03.II.A.1 y 

corrección), cap. I, resolución 2, anexo. 

 

7. Acogemos con beneplácito la declaración de la reunión especial de gobernantes de la Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental celebrada inmediatamente después del reciente desastre en países del 

Océano Índico y sus inmediaciones,  el propuesto establecimiento de un sistema regional de alerta 

temprana sobre desastres naturales para el Océano Índico y la región del Asia sudoriental y el 

mejoramiento de la cooperación internacional y las asociaciones para establecer y dirigir sistemas 

regionales eficaces de alerta temprana, educación y concienciación del público y control de los efectos de 

los desastres; 

8. Reiteramos que un sistema multilateral eficaz basado en el derecho internacional y apoyado por 

instituciones internacionales sólidas con las Naciones Unidas en su centro es fundamental para alcanzar la 

paz y la seguridad internacionales y el desarrollo sostenible; 

9. Reconocemos los esfuerzos hechos a nivel regional a favor del desarrollo sostenible de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y, en este sentido, prometemos prestar nuestro apoyo para acrecentar la 

cooperación subregional, regional e interregional; 
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10. Reafirmamos nuestro compromiso a apoyar las estrategias de desarrollo sostenible de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo mediante la cooperación técnica y financiera, la asistencia institucional 

regional e interregional y un entorno internacional más favorable; 

11. Reconocemos que la buena gobernanza en cada país y a nivel internacional es indispensable para el 

desarrollo sostenible; 

12. Reconocemos también que se debe prestar particular atención a fortalecer la capacidad de adaptación 

de los pequeños Estados insulares en desarrollo, incluso mediante el desarrollo de la tecnología, la 

creación de capacidad y el perfeccionamiento de los recursos humanos; 

13. Reconocemos además que el comercio internacional es importante para el fortalecimiento de la 

capacidad de adaptación y el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y, por 

consiguiente, exhortamos a las instituciones internacionales, entre ellas las instituciones financieras, a 

prestar la debida atención a las necesidades y prioridades particulares de los pequeños Estados insulares 

en desarrollo; 

14. Subrayamos que se debe prestar atención a las necesidades y preocupaciones propias de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo en las esferas del comercio y del desarrollo a fin de permitirles que se 

integren plenamente en el sistema multilateral de comercio de conformidad con el mandato de Doha sobre 

las economías pequeñas; 

15. Reconocemos que las mujeres, los jóvenes y la sociedad civil están desempeñando un papel clave en 

la promoción de las actividades de desarrollo sostenible en los pequeños Estados insulares en desarrollo y 

los alentamos a que prosigan sus esfuerzos; 

16. Reafirmamos nuestro compromiso a crear un mundo apropiado para los niños, según lo previsto en el 

documento final aprobado por la Asamblea General en su vigésimo séptimo período extraordinario de 

sesiones5 y, en este sentido, nos comprometemos a prestar toda la asistencia necesaria para proteger a los 

niños y minimizar los efectos que para ellos tienen los desastres naturales y el deterioro del medio 

ambiente; 

17. Reconocemos la incidencia creciente de los problemas de la salud, como el VIH/SIDA, que afectan en 

medida desproporcionada a las mujeres y los jóvenes en los pequeños Estados insulares en desarrollo y 

nos comprometemos a asegurar que, en todos los programas regionales y mundiales, se contemplen todos 

los aspectos de las necesidades en materia de salud de los pequeños Estados insulares en desarrollo; 

18. Hemos aprobado la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el 

desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, teniendo en cuenta las cuestiones 

nuevas y que están surgiendo ahora y nos comprometemos a aplicar la Estrategia en forma oportuna; 

19. Manifestamos nuestro reconocimiento por los esfuerzos hechos por las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados para ayudar a promover el desarrollo sostenible de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los invitamos a que incrementen su apoyo a la Estrategia mediante una mayor 

coherencia y coordinación;  

20. Manifestamos especial gratitud y reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Mauricio por haber sido 

anfitriones de la Reunión Internacional y por los servicios prestados para asegurar su pleno éxito. 

 

Aprobada en Port Louis (Mauricio) 

14 de enero de 2005 

 

 
Fonte: ONU (2005a). 
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Anexo 37 – Declaração: O Turismo ao Serviço dos Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (2005) 
 

Por invitación de la Organización Mundial del Turismo en su calidad de organismo especializado de las 

Naciones Unidas, un grupo representativo de dirigentes gubernamentales, del sector turístico, de otros 

organismos de las Naciones Unidas y de la sociedad civil se reunió en Nueva York, la víspera de la 

reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2005, y adoptó 

la siguiente declaración: 

Observando: 

La creciente importancia socioeconómica del turismo en todo el mundo, y especialmente en muchos 

países en desarrollo, La efectiva contribución del turismo al logro de varios de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, como en su día lo reconocieron la Cumbre de Johannesburgo y el Programa de 

Acción de Bruselas, en particular los relativos a la reducción de la pobreza, a la conservación ambiental y 

a la creación de oportunidades de empleo para las mujeres, las comunidades indígenas y los jóvenes, El 

papel que desempeña el turismo en la mayoría de los países en desarrollo, de los países menos 

adelantados (PMA) y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), donde es el principal –y a 

veces el único– medio de desarrollo económico y social de carácter sostenible, y mantiene relaciones 

importantes con otros sectores productivos, como la agricultura y la artesanía, y La imperiosa necesidad 

de aumentar la movilidad para lograr el objetivo de crear más empleos y eliminar la pobreza por medio 

del turismo, aunque la movilidad se haya visto limitada en los últimos años por factores como la falta de 

seguridad y la subida del precio del combustible, que afecta el transporte aéreo. 

 

Observando asimismo que: 

El turismo no goza aún de reconocimiento suficiente por parte de muchos gobiernos y organismos 

internacionales de asistencia al desarrollo, habida cuenta en particular de su enorme potencial para 

reportar beneficios económicos, ambientales y sociales. 

 

Convencidos de que: 

El sector del turismo puede aportar, por lo tanto, una contribución sustancialmente mayor a la reducción 

de la pobreza, al crecimiento económico, al desarrollo sostenible, a la protección del medio ambiente, al 

entendimiento intercultural y a la paz entre las naciones.  

 

INSTAMOS a la Asamblea General de las Naciones Unidas y EXHORTAMOS a los gobiernos, a los 

organismos internacionales y bilaterales de asistencia al desarrollo, a las instituciones financieras, a las 

empresas privadas, a las ONG y a las demás partes interesadas a:  

1. Reconocer sin reservas la importancia del turismo, siempre que se desarrolle y se gestione de forma 

sostenible, como instrumento eficaz para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 

especialmente el de la reducción de la pobreza, 

2. Integrar el turismo en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales de reducción de la 

pobreza para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

3. Fomentar la buena gobernanza, velando por que se consulte debidamente a todos los agentes 

interesados, especialmente en el plano local, y se definan claramente las responsabilidades,  

4. Movilizar nuevos recursos nacionales en cooperación con las instituciones financieras, las entidades de 

microcrédito y los proveedores de servicios empresariales, y fomentar un mayor desarrollo del sector 

privado local para facilitar la organización de programas de turismo gestionados por las comunidades y de 

programas de pequeñas y medianas empresas turísticas, 

5. Alentar a las grandes empresas nacionales y multinacionales que operan en los países en desarrollo y 

en los países menos adelantados a que actúen con un criterio de máxima sostenibilidad en el contexto del 

sector turístico, adoptando fuertes medidas de responsabilidad social respecto de las comunidades locales, 

y tomando medidas específicas para aumentar el nivel de empleo de los pobres y el suministro por ellos 

de bienes y servicios,  
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6. Prestar más atención a las dimensiones social y cultural del turismo, llevar adelante la aplicación del 

Código Ético Mundial para el Turismo, y seguir combatiendo la explotación de los niños en el sector del 

turismo, 

7. Fomentar la cooperación entre los sectores público y privado con el fin de que se establezca la 

infraestructura necesaria para facilitar el desarrollo del turismo, y para garantizar que las condiciones 

necesarias de estabilidad política, paz y buen gobierno de los asuntos públicos faciliten el desarrollo del 

turismo, y 

8. Conceder una prioridad más alta al turismo en los programas de asistencia al desarrollo, incluidos los 

de la ayuda oficial al desarrollo, y especialmente los centrados en la planificación, el desarrollo de 

infraestructura, la capacitación, la transferencia de tecnología y el acceso a los mercados, así como en la 

seguridad y la facilitación de los viajes, 

 

INVITAMOS ASIMISMO a todos los agentes interesados a que estudien la posibilidad de: 

9. Seguir la recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas apoyando las actividades que 

emprende la Organización Mundial del Turismo a favor de los países en desarrollo y de los países menos 

adelantados y su programa ST-EP (Turismo Sostenible para la Eliminación de la Pobreza), ), y 

financiando la Fundación ST-EP así como, en su caso, el Fondo Fiduciario ST-EP, con el fin de crear un 

gran número de PYME en ámbitos como el ecoturismo, el turismo comunitario, el turismo rural y las 

formas de turismo relacionadas con el deporte, 

10. Señalar a la atención de los gobiernos y otras partes interesadas: 

a) el papel crucial que puede desempeñar el turismo en los pequeños Estados insulares en desarrollo 

y otras economías en desarrollo dependientes del turismo, a través de los vínculos que puede 

establecer con otras actividades económicas, 

b) la frecuente limitación de esos vínculos por las fugas que causan las importaciones de insumos y la 

repatriación de beneficios. A ese respecto, recomendamos a los gobiernos que: 

• evalúen esos vínculos económicos y esas fugas estableciendo cuentas satélite de turismo de 

conformidad con la metodología adoptada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 

en 2000 por iniciativa de la Organización Mundial del Turismo, y 

• establezcan programas encaminados a reducir las fugas y a crear vínculos positivos con otras 

actividades económicas de sus países (como la agricultura, la construcción, la industria o la 

producción de artesanía), 

11. Destacar la relación mutua que existe entre el turismo y el transporte aéreo –particularmente en los 

países más pobres– e insistir en la necesidad de ofrecer apoyo para el desarrollo de infraestructura, 

capacitación y tecnología, que aumente la seguridad y la facilitación del transporte aéreo, y garantizar así 

que todos los Estados puedan cumplir plenamente las normas de seguridad, las prácticas y los 

mecanismos de supervisión recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 

12. Hacer suyas en principio las iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas que se 

encaminen a crear mecanismos innovadores de apoyo financiero al desarrollo, además del Consenso de 

Monterrey sobre la  ayuda pública al desarrollo, si bien recomiendan que se asegure que cualquier 

propuesta, como la de una tasa voluntaria de solidaridad para los pasajeros de los aviones, no afecte 

negativamente los movimientos turísticos a los países en desarrollo y menos adelantados, 

13. Integrar el turismo en las acciones actuales y futuras relativas al cambio climático, habida cuenta 

especialmente de la próxima conferencia convocada por la Organización Meteorológica Mundial y 

teniendo presente la Declaración de Djerba de 2003 sobre Turismo y Cambio Climático,  

14. Aprovechar el potencial de recursos humanos de los pobres en la prestación de servicios de calidad a 

través de la cadena de valor del turismo. Hay una necesidad apremiante de capacitación en el plano de los 

destinos locales, que requiere a) la mejora de las políticas de empleo; b) un incremento de las 

oportunidades de educación y formación en los niveles de la enseñanza general y de la formación 

profesional, y c) la difusión de los conocimientos técnicos y de las buenas prácticas por medio de la 

mejora de los sistemas de gestión del conocimiento, 

15. Facilitar el acceso a la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para los 

proyectos de desarrollo del turismo, incluido el ecoturismo, que contribuyan a la conservación de la 

diversidad biológica, a la protección de las zonas litorales, de los océanos y de los mares, y a otros 

objetivos ambientales afines, 
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16. Incorporar el turismo en los actuales debates sobre los recursos hídricos, ya que, en muchos casos, las 

necesidades del desarrollo turístico compiten con las de las comunidades anfitrionas y, en otros muchos, 

es el turismo el que permite financiar grandes proyectos de infraestructura de suministro o tratamiento del 

agua, y 

17. Facilitar el acceso de los países menos adelantados al comercio de servicios turísticos, conforme a las 

recomendaciones de la Conferencia celebrada por la UNCTAD en Sao Paulo en 2004, especialmente en 

las negociaciones posteriores a la Ronda de Doha y en preparación de las próximas negociaciones y 

debates sobre el comercio de servicios que tendrán lugar en la Cumbre de la Organización Mundial del 

Comercio en Hong Kong. 

En conclusión, alentamos a la Organización Mundial del Turismo a participar activamente en la 

asociación mundial para el desarrollo, que apoyará el logro de los objetivos de la Declaración del 

Milenio, del Programa de Acción de Bruselas y del Consenso de Monterrey. Reiteramos firmemente 

nuestra determinación a contribuir al logro puntual y completo de los objetivos y de las metas de 

desarrollo señalados por las grandes Conferencias y Cumbres de las Naciones Unidas, especialmente al de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que han concitado unos esfuerzos sin precedentes para ayudar a 

los seres humanos más pobres del planeta a salir de su pobreza. 

 
Fonte: Acsud (2009c). 
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Anexo 38 – Carta Europeia para o Turismo Sustentável em Áreas Protegidas (2007) 
 

LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

Introducción  

La Carta Europea del turismo sostenible en los espacios protegidos se inscribe en las prioridades 

mundiales y europeas expresadas por las recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en la Cumbre de la 

Tierra en Río en 1992 y por el sexto Programa de acciones comunitarias para el desarrollo sostenible.  

Esta Carta pertenece a la Federación EUROPARC, organización formada por instituciones gestoras de 

espacios protegidos de Europa, y ha sido elaborada por un grupo constituido por representantes europeos 

de los espacios protegidos, del sector turístico y de sus colaboradores, bajo el patrocinio de EUROPARC. 

En ella se recoge la continuación de las recomendaciones propuestas por la Federación EUROPARC en 

un informe de 1993 titulado Loving them to death? Sustainable Tourism in Europe's Nature and National 

Parks.
1 

La Carta constituye una de las prioridades del programa de acciones “Parques para la vida” 

elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1994. 
 

La creciente importancia del desarrollo del turismo sostenible como área de interés internacional ha 

quedado subrayada por la reciente elaboración de las "International Guidelines for Sustainable Tourism" 

en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica. La Carta Europea recoge directamente los 

principios fundamentales de estas directrices internacionales y representa un instrumento práctico para su 

aplicación en el ámbito regional de los espacios protegidos.  

Aplicación del concepto de desarrollo sostenible  

La presente Carta favorece la aplicación concreta del concepto de desarrollo sostenible, es decir, “un 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”.
2 
 

Esta forma de desarrollo implica la conservación de los recursos para las generaciones futuras, un 

desarrollo económico viable y un desarrollo social equitativo.  

LA CARTA  

Desarrollar un turismo en los espacios protegidos que cumpla los principios del desarrollo sostenible  

Los objetivos fundamentales de la Carta Europea del turismo sostenible son:  

 • Fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos de Europa, que representan una 

parte fundamental de nuestro patrimonio y se deben conservar para que las generaciones actuales y 

futuras puedan disfrutar de estos espacios.  

 • Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios protegidos, teniendo en 

cuenta las necesidades del medio ambiente, de los residentes locales, las empresas y los visitantes.  

 

1 

Publicado por primera vez en 1993, reeditado en 2001, por la Federación EUROPARC, Grafenau, 

Alemania.  
2 

Fragmento del Informe Bruntdland Our common future, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo.  

 

La Carta refleja la voluntad de las instituciones encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de 

los profesionales del turismo de favorecer un turismo que cumpla los principios del desarrollo sostenible.  

La Carta compromete a los firmantes (European Charter Partner) a llevar a la práctica una estrategia 

local a favor de un “turismo sostenible”, definido como “cualquier forma de desarrollo, gestión o 

actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales y que 

contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico y al bienestar de las personas que 

viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos”.  

La puesta en marcha de un turismo de este tipo requiere una reflexión global del turismo en y alrededor 

de un espacio protegido, la participación en un proceso generalizado de consulta y el refuerzo de todas las 

interacciones positivas entre la actividad turística y el resto de sectores económicos de la zona.  

En definitiva, esta forma de turismo sostenible pretende responder a las expectativas de los nuevos 

clientes europeos dándole un nuevo sentido al viajar: el de tomarse el tiempo para descubrir y conocer 

otras gentes, otros lugares y de enriquecerse con ese encuentro dando un poco de uno mismo.  

Promover las colaboraciones para la planificación y el desarrollo del turismo  
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La Carta entiende que las entidades gestoras de los espacios protegidos no deben trabajar en solitario en la 

gestión y el desarrollo del turismo, sino en colaboración con todos los implicados en la actividad turística 

en o alrededor del espacio protegido.  

Los firmantes (European Charter Partner) de la Carta del turismo sostenible están de acuerdo en adoptar 

métodos de trabajo basados en la alianza y la colaboración aplicadas a cada fase de la actividad, desde el 

desarrollo de un programa de turismo sostenible a su puesta en práctica. Esta alianza se materializará 

mediante acuerdos con unas condiciones claras y específicas y acciones de cooperación entre las 

autoridades gestoras de los espacios protegidos, los proveedores de servicios turísticos y los residentes 

locales.  

La Carta es un instrumento que permite la aplicación práctica de esta cooperación, fomenta la 

corresponsabilidad y establece los compromisos individuales y colectivos de los espacios protegidos y los 

participantes.  

La adopción de una estrategia  

Adherirse a la Carta significa la adopción como estrategia general del desarrollo turístico sostenible en los 

espacios protegidos. Significa hacer un diagnóstico, consultar e implicar a los colaboradores, fijar 

objetivos estratégicos, asignar los medios necesarios, llevar a cabo un plan de acción y evaluar los 

resultados.  

Para suscribir la Carta los candidatos deben elaborar una estrategia de turismo sostenible y 

comprometerse con un Plan de Acción acordado para la zona.  

La Carta se divide en tres secciones:  

I. Turismo sostenible para el espacio protegido: La Carta está dirigida a todo tipo de espacios protegidos. 

Para su aplicación, la organización gestora debe realizar un diagnóstico de las necesidades del territorio 

(problemas y oportunidades) elaborado y aprobado por los demás colaboradores locales. Este diagnóstico 

tiene como objetivo establecer la orientación turística más apropiada en el futuro para el conjunto del 

territorio. La estrategia propuesta seguidamente por la organización gestora en el marco de la Carta debe 

desarrollarse y aplicarse en colaboración con los representantes locales del sector turístico, de otros 

sectores económicos, los residentes locales y las autoridades.  

II. Turismo sostenible para la empresa turística: La Carta representa un marco desde el que conseguir la 

implicación de las empresas turísticas con sede en los espacios protegidos. Las empresas turísticas son 

colaboradores fundamentales de la organización gestora para el desarrollo de la estrategia turística de la 

zona y deben participar en el proceso a que se hace referencia en la Sección I precedente. La Sección II de 

la Carta contempla la ampliación de esta implicación, permitiendo a las empresas turísticas trabajar con la 

organización gestora del espacio protegido para recibir reconocimiento individualizado como empresas 

adheridas a la Carta. Para ello se requerirá un diagnóstico por parte de cada empresa de toda su actividad, 

es decir, la adecuación entre su oferta y lo que los visitantes esperan, y las medidas que se han de adoptar 

para la valorización del patrimonio local. También significa tener en cuenta el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible en la gestión de la empresa. Cada empresa formulará sus propias ideas para lograr el 

turismo sostenible y su aplicación práctica, en colaboración con el espacio protegido.  

III. Turismo sostenible para los mayoristas de viajes: Esta sección constituye un marco para asegurar la 

implicación de los mayoristas de viajes que incorporan los principios del desarrollo sostenible a sus 

servicios turísticos y que organizan viajes a y dentro de espacios protegidos. Los mayoristas que trabajen 

en el marco de la Carta deberán aceptar trabajar en colaboración con la autoridad responsable de la 

estrategia en el espacio protegido y los proveedores de servicios turísticos locales, analizando la 

compatibilidad entre su oferta y los objetivos de la zona.  

El flujo de visitantes no debe destruir los recursos patrimoniales que los turistas vienen a disfrutar.  
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Estado actual de desarrollo y aplicación  

 

SECCIÓN I  

TURISMO SOSTENIBLE PARA EL ESPACIO PROTEGIDO  

El turismo ofrece un medio privilegiado para sensibilizar al gran público sobre el respeto al medio 

ambiente. Asimismo, presenta un fuerte potencial de apoyo a las actividades económicas tradicionales y a 

la mejora de la calidad de vida.  

Para responder tanto a las exigencias específicas de los espacios protegidos como a las expectativas de los 

turistas europeos, es primordial que el turismo preserve el patrimonio sobre el que fundamenta su 

actividad.  

Al adherirse a la Carta, el espacio protegido elige adoptar un desarrollo turístico compatible con los 

principios del desarrollo sostenible. También se compromete a favorecer la coherencia de las acciones 

que se lleven a cabo en el territorio y a tener en cuenta una perspectiva a largo plazo de la gestión del 

área.  

En este marco, el espacio protegido da prioridad a la acción concertada y la responsabilidad compartida 

para mejorar la eficacia de su misión de protección del medio ambiente.  

Ventajas de la Carta para el espacio protegido  

La Carta proporciona al espacio protegido firmante:  

 • Una base para el fortalecimiento de las relaciones con los otros participantes en la actividad turística 

local y con el sector turístico en general.  

 • La oportunidad de influir en el desarrollo turístico de la zona.  

 • Un mayor reconocimiento entre las instituciones y los ciudadanos europeos como zona dedicada a 

turismo sostenible.  

 • Oportunidades de establecer relaciones con el público y sensibilizar a los visitantes y los medios 

locales y nacionales.  

 • Una oportunidad de trabajar con otros parques europeos "de la Carta" en una red y aprender de 

ellos.  

 • Un instrumento muy útil de evaluación interna y externa del que se podrán extraer ideas y mejoras.  

 • Una mayor credibilidad ante los posibles financiadores.  

Fundamentalmente, los parques y los espacios protegidos que cumplan los requisitos de la Carta se 

beneficiarán de las ventajas económicas, sociales y medioambientales de una actividad turística sostenible 

y bien gestionada.  

Compromisos de la organización gestora del espacio protegido  

1. Aceptar y respetar los principios de desarrollo sostenible enunciados en la presente Carta, adaptándolos 

a su contexto local.  

2. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y las zonas circundantes, 

en el desarrollo y la gestión de éste.  

Para favorecer la puesta en práctica de este desarrollo turístico sostenible, el espacio protegido podrá 

recurrir a sesiones de consulta pública y deberá instituir un foro permanente o una estructura equivalente 

entre la organización gestora del espacio protegido, los municipios de la zona, organizaciones sociales y 

de conservación y representantes de la industria turística. Finalmente, deberá organizar una red de 

La Sección I de la Carta se encuentra actualmente en proceso total de aplicación en espacios 

protegidos de diversos países europeos. Los espacios protegidos que cumplan los requisitos 

detallados en el texto siguiente podrán solicitar su adhesión como signatarios o "miembros" de pleno 

derecho de la Carta Europea y recibir el reconocimiento oficial que conlleva. Los procedimientos 

que se han de seguir en este proceso se han comprobado y están en marcha. 

La Sección II de la Carta fue aprobada en mayo de 2007 y está iniciándose su aplicación en los 

espacios protegidos de diversos países europeos. Una serie de iniciativas piloto individuales están a 

la espera de la próxima aplicación práctica de la Sección II. 

La Sección III, para mayoristas de viajes, no ha llegado todavía a esta fase de aplicación. Una serie 

de iniciativas piloto individuales están a la espera de la próxima aplicación práctica de la Sección II. 
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contactos entre los profesionales del turismo y el resto de actores del territorio, lo que facilitará el procedo 

de cooperación entre empresas turísticas locales y otros sectores y favorecerá una mejor integración del 

turismo en la vida del territorio y un mayor conocimiento de los objetivos del desarrollo sostenible entre 

los ciudadanos y las instituciones de la zona.  

3. Definir una estrategia a medio plazo (5 años) a favor de un desarrollo turístico sostenible en el 

territorio.  

Esta estrategia estará dirigida a mejorar la calidad de la oferta turística teniendo en cuenta los objetivos 

del desarrollo sostenible del territorio. La estrategia garantiza la mejor integración posible del turismo en 

el entorno natural, cultural, económico y humano, así como la coherencia espacial y temporal de su 

desarrollo.  

La estrategia deberá elaborarse sobre la base de un minucioso proceso previo de consulta y las partes 

locales interesadas deberán conocer y dar su aprobación al contenido de la misma. La estrategia deberá 

incluir:  

 • Una definición de la zona que reciba la influencia de la estrategia. Esta zona se puede extender más 

allá del espacio protegido.  

 • Una evaluación del patrimonio natural, histórico y cultural de la zona, la infraestructura turística y 

la situación económica y social, teniendo en cuenta aspectos como la capacidad, las necesidades y las 

oportunidades potenciales.  

 • Una evaluación de los visitantes actuales y de futuros mercados potenciales.  

 • Un conjunto de objetivos estratégicos para el desarrollo y la gestión del turismo, que incluyan:  

- la conservación y mejora del medio ambiente y el patrimonio;  

- el desarrollo económico y social;  

- la protección y mejora de la calidad de vida de los residentes locales;  

- la gestión de los visitantes y la mejora de la calidad de la oferta turística.  

• Una descripción de los recursos disponibles y las partes relacionadas para la aplicación de la 

estrategia, la distribución de tareas y el establecimiento del orden de prioridades.  

• Propuestas para el seguimiento de los resultados (métodos e indicadores).  

4. Dar a conocer la estrategia en forma de plan de acción  

El plan de acción detallará las medidas que ya se han realizado y las que se van a realizar para alcanzar 

los objetivos que fija la estrategia. El plan abarcará los cinco años de duración de la estrategia y 

especificará el compromiso de los colaboradores con cada uno de los principios fundamentales de la 

Carta.  

Todos los espacios protegidos son diferentes. Las prioridades estratégicas y los programas de acción 

deberán ser elaborados en el ámbito local y mediante el sistema de participación antes mencionado. No 

obstante, será necesario tratar los siguientes temas clave:   

Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural  

Un objetivo fundamental de la estrategia y el plan de acción es proteger y promocionar el patrimonio 

natural y cultural de la zona, tanto para el turismo como a través del turismo, y resguardarlo de un 

desarrollo turístico excesivo, mediante la aplicación de las siguientes acciones:  

El seguimiento del impacto en la flora y la fauna y el control del turismo en zonas sensibles.  

De acuerdo con los resultados de este seguimiento, se introducirán medidas específicas para 

asegurar que el desarrollo turístico permanezca dentro de la capacidad de asimilación del entorno 

de la zona. Algunas áreas podrían no abrirse al público debido a la fragilidad de su naturaleza.  

La promoción de actividades, incluidos los usos turísticos, que fomenten la conservación del patrimonio 

histórico, la cultura y las tradiciones  

El desarrollo turístico de la zona valorará su patrimonio cultural e histórico. Se facilitarán 

medidas, equipos y servicios para fomentar el acceso público y las actividades basadas en este 

patrimonio.  

Conservación de los recursos naturales  

Se adoptarán medidas para el control y la reducción de actividades, incluidos los impactos 

turísticos, que tengan un efecto negativo sobre la calidad del paisaje, el aire o el agua. Se dará 

prioridad a la reducción del consumo y a la promoción de energías renovables y de tecnologías 

innovadoras en la gestión de recursos y en el tratamiento de residuos. Se fomentará la 
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cooperación con las autoridades locales para el desarrollo de programas de gestión del agua, la 

energía y el suelo.  

El fomento de la contribución a la conservación por parte de los visitantes y la industria turística  

Se elaborarán programas para que el turismo contribuya a la conservación, el mantenimiento y la 

mejora del patrimonio natural y cultural. Se promoverá la creación de programas de voluntariado 

en el que participen visitantes, empresas turísticas y otras partes interesadas en esta tarea.  

Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes  

Un objetivo fundamental es ofrecer a todos los visitantes una experiencia de alta calidad en todos los 

aspectos de su visita. El espacio protegido pondrá en marcha un programa con las demás partes 

interesadas para mejorar la calidad del turismo que ofrece, y que incluirá las siguientes acciones:  

El estudio de las expectativas y la satisfacción de los visitantes actuales y potenciales  

Es importante realizar un estudio de marketing para conocer mejor las expectativas y las 

necesidades de los visitantes actuales y potenciales. Sus resultados ayudarán a adecuar mejor la 

oferta y la demanda. Los productos y servicios turísticos deberán estar diseñados para mercados 

claramente identificados y para el cumplimiento de los objetivos de conservación. Asimismo, el 

espacio protegido deberá tratar de identificar nuevos visitantes que sean sensibles a la calidad del 

entorno.  

La satisfacción de las necesidades especiales de los visitantes menos favorecidos  

El espacio protegido prestará especial atención a ciertas clases de visitantes, a menudo 

desatendidas por otros destinos, como las personas con discapacidades, las personas con 

enfermedades o convalecientes, los jóvenes y los grupos con menor nivel de ingresos. Debe 

evitarse toda forma de elitismo en lo que respecta al acceso de los visitantes.  

La promoción de iniciativas para comprobar y mejorar la calidad de las instalaciones y los servicios  

Se llevarán a cabo iniciativas para conseguir la calidad en cada aspecto de la experiencia 

turística: centros de visitantes, equipos e instalaciones turísticos, servicios a los visitantes, 

productos turísticos, marketing y promoción y, no menos importante, el servicio posventa. El 

espacio protegido hará todo lo posible por garantizar la calidad en sus instalaciones y servicios y 

por promover iniciativas de calidad para los servicios prestados por las otras partes interesadas.  

Fomentar el conocimiento del público  

El espacio protegido hará lo posible por proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las 

cualidades especiales de la zona, mediante:  

La seguridad de que la promoción de la zona se basa en imágenes auténticas y se adapta a las distintas 

necesidades y capacidades de los diversos periodos y lugares  

La promoción y el marketing del espacio protegido pueden ayudar a incrementar el conocimiento 

de los visitantes de los auténticos valores de la zona y los principios del desarrollo sostenible del 

turismo. Se pondrá especial cuidado en que la forma en que la zona es promocionada refleja y 

respalda los objetivos de la gestión de visitantes.  

Información de fácil acceso y de buena calidad suministrada al visitante en el espacio protegido y zonas 

circundantes  

Deberá ofrecerse información de calidad y fácil acceso a visitantes y la comunidad local en la 

que se destaque tanto la riqueza y la sensibilidad del entorno natural como los recursos turísticos 

disponibles. También deberá mantenerse informado al público sobre la conservación del 

patrimonio y los objetivos de desarrollo sostenible.  

Por otra parte, el espacio protegido deberá tomar medidas para que las empresas turísticas 

reciban regularmente material informativo para que puedan ofrecerlo a sus clientes (folletos, 

mapas, etcétera).  

Instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de la zona a los visitantes y 

la población local  

La educación medioambiental y la interpretación del patrimonio constituirán una prioridad en la 

política turística del espacio. Se ofrecerán actividades o servicios basados en el patrimonio 

cultural y natural a visitantes, población local y, especialmente, jóvenes y grupos escolares. El 

espacio protegido ayudará también a las empresas turísticas a incluir un elemento educativo en 

sus actividades.  

Promocionar productos turísticos específicos para el espacio protegido  
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El espacio protegido promoverá productos turísticos específicos que permitan descubrir y conocer la zona 

mediante:  

La oferta y promoción de actividades, acontecimientos y fórmulas que incluyan la interpretación de la 

naturaleza y el patrimonio.  

Formación  

La formación será un instrumento fundamental para la aplicación de la estrategia de desarrollo turístico 

sostenible en el espacio protegido. Su objetivo es aumentar el conocimiento sobre el espacio protegido y 

los principios del desarrollo sostenible entre todas las partes implicadas en la actividad turística. La forma 

de conseguirlo es:  

La oferta o promoción de programas de formación para el personal del espacio protegido y para otras 

organizaciones y empresas turísticas,  

El plan de acción incluirá programas de formación dirigidos a distintos grupos, con especial 

atención a la organización de seminarios sobre el entorno local para las empresas turísticas. Las 

actividades de formación tendrán en cuenta las necesidades de formación específicas de la zona.  

Protección y apoyo a la calidad de vida de la población local  

La estrategia turística tendrá como objetivo asegurar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de 

vida de la población local, mediante la aplicación de las siguientes medidas:  

La implicación de las comunidades locales en la planificación turística en la zona  

El espacio protegido trabajará en estrecha colaboración con las comunidades locales para el 

desarrollo y la aplicación de su estrategia turística y el plan de acción.  

La garantía de una buena comunicación entre el espacio protegido, la población local y los visitantes  

El espacio protegido impulsará el intercambio y el contacto entre la población local y los 

visitantes. Para ello se mantendrá informadas a las comunidades locales y las empresas sobre las 

actividades y los actos públicos organizados en el espacio protegido.  

La detección de posibles conflictos y los esfuerzos para reducirlos  

Desarrollo económico y social  

El espacio protegido deberá tomar medidas para aumentar los beneficios del turismo para la economía 

local, promoviendo iniciativas que tengan una repercusión positiva en los diversos sectores económicos. 

Estas medidas serán:  

La promoción de la adquisición de productos locales por parte de los visitantes y las empresas turísticas 

locales  

Se promocionarán los productos gastronómicos y la artesanía locales, así como los servicios. Se 

desarrollarán programas de difusión y facilitará la distribución de los productos típicos de la 

zona.  

El fomento del empleo de la población local en el sector turístico  

El espacio protegido ayudará a la promoción de nuevas formas de empleo en el sector turístico. 

En el campo de la formación y la creación de empleo, favorecerá la versatilidad y la integración 

social, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las mujeres, los grupos con 

dificultades económicas y las personas con discapacidades.  

Controlar los flujos de visitantes  

Se debe controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos en 

el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio del espacio, mediante:  

La elaboración de un registro del número de visitantes según el periodo y el lugar.  

Se pondrán en práctica programas para el seguimiento y el análisis de los flujos de visitantes 

cuyos resultados servirán de base para la adaptación de métodos de gestión de visitantes. En los 

datos recogidos se incluirá la información suministrada por las empresas turísticas locales.  

La creación y aplicación de un plan de gestión de visitantes.  

Se adoptará una estrategia para la gestión de visitantes que incluirá medidas para canalizar los 

flujos y regular las actividades de los visitantes en el espacio protegido. La localización de los 

equipamientos turísticos, la organización de los itinerarios de interpretación y la información a 

los visitantes contribuirán a la canalización del flujo de visitantes, orientada a garantizar la 

conservación del entorno natural, cultural y humano, y la calidad de la experiencia turística. 

Estas medidas de gestión eficaz permitirán aumentar la contribución económica de la actividad 

turística a la vez que disminuirán los inconvenientes de la estacionalidad.  
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La promoción del uso del transporte público, en bicicleta y a pie como alternativas a los automóviles 

privados.  

Se llevarán a cabo actividades que promuevan el uso del transporte público tanto para el acceso 

al espacio protegido como para los desplazamientos dentro de sus límites. La reducción de la 

circulación de vehículos particulares constituirá una prioridad, así como la promoción de la 

bicicleta o el paseo a pie.  

El control de la ubicación y el estilo de los complejos turísticos nuevos.  

Se preferirá la rehabilitación del patrimonio edificado a la construcción de nuevos edificios. Se 

establecerán pliegos de condiciones para garantizar una concepción y una gestión idóneas de los 

equipamientos de acogida en el espacio protegido. Será prioritaria la utilización de materiales 

locales así como el respeto a las tradiciones arquitectónicas.  

5. Validación del proyecto  

Se invita a los espacios protegidos que cumplan los requisitos especificados en los puntos 1 a 4 

precedentes a solicitar el reconocimiento por la Federación EUROPARC como miembro de la Carta 

Europea o "parque participante en la Carta". Puede solicitarse más información sobre el procedimiento de 

solicitud y validación a la Federación EUROPARC. El Comité Europeo de Evaluación verificará el 

compromiso del espacio protegido con el proceso de desarrollo turístico sostenible, su cooperación con 

las otras partes interesadas locales, la calidad de su estrategia y su plan de acción. El proceso de 

evaluación incluye la visita al espacio protegido de un experto independiente en turismo sostenible 

designado por EUROPARC.  

La estrategia y el programa de acciones deberán responder a las exigencias fijadas por la Carta así como a 

las necesidades del territorio establecidas a partir del diagnóstico.  

Si el resultado del proceso de validación es positivo, se otorgará un certificado que estará firmado por la 

organización gestora del espacio protegido y la Federación EUROPARC. Con su firma, el espacio 

protegido ratifica su compromiso de mantener la cooperación con las demás partes interesadas locales, 

aplicar la estrategia y el plan de acción aprobado y seguir trabajando para lograr la excelencia en la 

gestión de la actividad turística en su región.  

6. Evaluación de los resultados de la estrategia  

El espacio protegido se compromete a realizar un seguimiento y a evaluar los resultados de su estrategia. 

Transcurrido un período de cinco años transmitirá al Comité Europeo de Evaluación un informe detallado 

con los resultados de su estrategia. Dentro del proceso de renovación de la adhesión a la Carta (véase a 

continuación), el espacio protegido recibirá la visita de un experto en turismo sostenible encargado de 

evaluar sobre el terreno las acciones y los esfuerzos llevados a cabo para cumplir los objetivos fijados.  

7. Renovación de la adhesión a la Carta  

El proceso de renovación del compromiso con la Carta requiere la elaboración de una nueva estrategia y 

plan de acción para los siguientes cinco años. La renovación de la Carta estará sujeta a la observación de 

un progreso satisfactorio en los cinco años anteriores.  

 

SECCIÓN II
3
  

Trabajar con las empresas turísticas de los espacios naturales protegidos con la Carta Europea de Turismo 

Sostenible  

1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de esta fase de la Carta (Sección II) es fortalecer los vínculos y ampliar el conocimiento 

mutuo entre los gestores de los espacios naturales protegidos y las empresas relacionadas con el sector 

turístico. Mediante la cooperación entre todas las partes implicadas, el turismo sostenible satisface las 

necesidades de visitantes, empresas y poblaciones locales, sin perjudicar el medio ambiente en la 

actualidad o en el futuro. El turismo puede realizar una contribución positiva a la salud de una economía 

que aprovecha y desarrolla los recursos humanos y naturales de la zona.  

La Carta Europea de Turismo Sostenible en los Espacios Naturales Protegidos es un reconocimiento que 

se concede a los espacios protegidos que han demostrado su compromiso con un trabajo en cooperación, 

el desarrollo y la aplicación de una estrategia turística basada en las cualidades especiales de la zona y 

han seguido un plan de acción dotado de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

Para lograr los máximos beneficios mutuos, es esencial una estrecha colaboración entre las "partes 

interesadas" (empresas turísticas locales, proveedores de servicios turísticos, agencias de viajes, 

operadores turísticos, otros agentes sociales y económicos locales, gestores de espacios protegidos), y 
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para ayudar a su establecimiento se recomienda un enfoque flexible en cada espacio protegido. Será 

necesario reflejar las circunstancias individuales o locales cuando se desarrolle un Programa de 

Colaboración en el marco de la Carta Europea, aunque deberá basarse en los Principios de la Carta, es 

decir, desde una perspectiva integrada del desarrollo sostenible, que tendrá en cuenta factores 

económicos, sociales y medioambientales. La firma de un Acuerdo de Colaboración (European Charter 

Partnership Agreement) en el marco de la Carta Europea por la organización gestora del espacio 

protegido y la empresa turística es una forma positiva de demostrar su compromiso mutuo.  

 
3 

El acuerdo general sobre los principios fundamentales de este texto se alcanzó en una reunión de la Red 

Europea de Parques adheridos a la Carta celebrada en Estrasburgo en junio de 2006, dirigida por el 

Conseil Régional d'Alsace y la Asociación Rhin Vivant y organizada conjuntamente con la Fédération des 

Parcs Naturels Régionaux de France y la Federación EUROPARC. Siguió el trabajo de desarrollo un 

grupo más reducido de representantes de Parques adheridos a la Carta Europea durante y después de la 

reunión de la Red Ibérica de Parques celebrada en Gêres / Xurés en noviembre de 2006.  

 

2. VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS
4
  

El compromiso con los principios del turismo sostenible, de manera general, por las empresas del sector 

privado, deberá ser recompensado y es razonable que una empresa pueda rentabilizar su compromiso con 

la sostenibilidad. Las empresas son a menudo el punto de contacto entre el consumidor o turista y el 

espacio protegido y pueden proporcionar un gran caudal de conocimientos e información que mejoren la 

experiencia del visitante e influyan en su comportamiento y actitud.  

Un Programa de Colaboración en el marco de la Carta Europea, como compromiso mutuo entre el gestor 

del espacio protegido y cada empresa, dará lugar a múltiples beneficios mutuos. La organización gestora 

del espacio protegido conseguirá cumplir sus objetivos de conservación a largo plazo a través del uso 

sostenible del espacio y las empresas incrementarán y mantendrán su rentabilidad mediante:  

(i) una mayor satisfacción del visitante y la repetición de su visita;  

(ii) la reducción de los costes de explotación mediante auditorías y el uso sostenible de los 

recursos (energía, agua, etcétera);  

(iii) retener el gasto del visitante en la economía local mediante el uso de productos 

gastronómicos locales y otros productos distintivos, así como con la promoción de 

actividades, festivales y costumbres locales;  

(iv) un compromiso con el personal del espacio protegido y otras partes interesadas locales en el 

desarrollo conjunto de la estrategia turística de la zona;  

(v) ejemplos de otras ventajas son ser reconocida a nivel europeo o el desarrollo de nuevas 

oportunidades comerciales mediante:  

- el acceso a nuevos clientes atraídos por los espacios protegidos,  

- una nueva oferta orientada hacia el descubrimiento del medio ambiente,  

- la creación de una oferta fuera de temporada,  

- el trabajo con otros sectores económicos locales y la compra de servicios y productos 

locales  

- un buen conocimiento de la frecuentación turística en el espacio protegido y de las 

previsiones futuras de clientes potenciales.  

- una mejor organización del turismo en el conjunto del territorio,  

- una información de calidad sobre el espacio protegido.  

De igual forma, es una buena ventaja comercial poder informar a los clientes, en el material promocional 

y en el servicio al cliente, que una empresa es colaboradora acreditada de un espacio protegido al que se 

ha concedido la Carta.  

 
4 

El término "empresa" se utiliza en este contexto en su sentido más amplio e incluye toda organización, 

con independencia de su forma jurídica, ya sea un organismo público o privado, que desarrolle productos 

y servicios para visitantes y la comunidad local y participe en la estrategia de turismo sostenible del 

espacio protegido adherido a la Carta.  
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3. PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA CARTA EUROPEA  

Las empresas turísticas son colaboradores fundamentales de la entidad gestora del espacio protegido para 

el desarrollo de la estrategia turística de la zona y deben participar en este proceso. La Carta anima a la 

participación de las empresas turísticas locales y los proveedores de servicios turísticos que tengan su 

sede o desarrollen sus actividades en la zona objeto de la Carta de acuerdo con lo indicado en la Sección 

I.  

La incorporación de los principios de desarrollo sostenible de la Carta a una amplia sección de productos 

y empresas turísticos es una condición primordial para el éxito de su aplicación. La Sección II de la Carta 

permite a las empresas del sector turístico que cooperen con la organización gestora del espacio protegido 

recibir reconocimiento como empresas adheridas a la Carta Europea. Se recomienda un enfoque flexible 

que refleje los principios de la Carta, los sellos de calidad y ecoetiquetas ya existentes y las diferentes 

necesidades y situaciones locales junto al compromiso de cada empresa turística con el desarrollo 

sostenible.  

 

Esencialmente, la colaboración entre una empresa turística y el espacio protegido requiere el compromiso 

con:
5  

(i) el conocimiento de las necesidades y del impacto que la actividad turística tiene en el entorno 

natural;  

(ii) la aceptación mutua de que el turismo realiza una contribución positiva al desarrollo 

económico y social de la zona, contribuyendo así a lograr un lugar mejor para la vida de 

la población local;  

(iii) el análisis y la comprobación de la compatibilidad de los productos y servicios turísticos 

dentro del espacio protegido para asegurar que no destruyen el patrimonio natural o 

cultural;  

(iv) el diagnóstico por parte de las respectivas empresas de toda su actividad. Por ejemplo:  

- la adecuación de su oferta a las expectativas de los visitantes;  

- el suministro de información sobre la zona, el espacio protegido y el medio ambiente 

(excelente servicio de atención al cliente y formación permanente del 

personal);  

- la revisión de aspectos medioambientales, de energía y transporte en el ejercicio de su 

actividad;  

- la formulación de ideas propias sobre desarrollo sostenible y su aplicación práctica, en 

línea con el plan de gestión del espacio protegido;  

- la puesta en marcha de medidas para animar a los visitantes a contribuir de manera 

positiva mediante iniciativas de voluntariado o contribución económica para la 

mejora del patrimonio cultural o natural local.  
5 

Las acciones incluidas en el modelo de acuerdo de cooperación deben ajustarse a estas acciones. Nuevas 

guías irán siendo desarrolladas por la Red de la Carta y las Secciones de EUROPARC basándose en la 

experiencia de los parques que ya hayan trabajado con empresas.  

 

 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN  

Se han establecido diversos principios fundamentales de orientación para el proceso de certificación de 

las empresas turísticas como adheridas a la Carta Europea. El proceso debe:  

(i) Ser una aplicación práctica de los Principios de la Carta.  

(ii) Estar basado en una colaboración eficaz, de apoyo mutuo y especialmente adaptada entre el 

espacio protegido y la empresa turística.  

(iii) Tratar de garantizar las mejoras continuas.  

(iv) Estar basado en un enfoque integrado hacia el desarrollo sostenible que tenga en cuenta los 

aspectos medioambientales, sociales y económicos.  

(v) Ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a la situación especificada de cada 

espacio protegido (dentro del contexto local, regional y nacional) y al mismo tiempo 

contener los requisitos establecidos a nivel europeo.  
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(vi) Animar a los espacios protegidos a promover y apoyar la participación de las empresas.  

(vii) Animar a las empresas a promover y apoyar el papel de los espacios protegidos.  

 

5. COMPROMISOS DEL ESPACIO PROTEGIDO  

El espacio protegido (o cualquier otra organización encargada de la aplicación de la Sección I de la Carta) 

deberá:  

- Proponer a EUROPARC los documentos con los requisitos del espacio protegido y demás 

documentación indicada en el Capítulo Ocho;
6 
 

- Proporcionar la información necesaria para el proceso de solicitud de cada empresa.  

- Verificar que todas las empresas cumplen los requisitos establecidos tanto a nivel europeo 

como del espacio protegido.  

- Comprobar la correcta formulación de los compromisos de las empresas y desarrollar 

conjuntamente con la entidad colaboradora los indicadores que se utilizarán para 

verificar el cumplimiento de dichos requisitos.  

- Establecer los compromisos del espacio protegido con las empresas. Ejemplos de compromisos 

que podría asumir el espacio protegido son:  

 • Discriminación positiva en favor de las empresas adheridas a la Carta Europea en las 

campañas de formación e información del espacio protegido.  

 • Mención de las empresas adheridas a la Carta Europea en los materiales 

promocionales e informativos y las actividades del espacio protegido (web, folletos, 

centros de visitantes, ferias, etcétera).  

 • Facilitar la relación de las empresas con otros organismos públicos.  

 • Participación activa en la Red de Parques adheridos a la Carta y trasvase de beneficios 

a los firmantes de la Carta Europea.  

 

- Establecer las condiciones de uso de la imagen corporativa de las empresas adheridas a la Carta 

Europea.  

- Revisar y firmar el acuerdo.  

- Evaluar la aplicación de las acciones al menos cada tres años.  

 

6. COMPROMISOS
7
 DE LA EMPRESA TURÍSTICA  

La empresa turística debe cumplir dos tipos de requisitos: los establecidos a nivel europeo y los 

establecidos por el espacio protegido. El nivel europeo garantizará que todas las empresas participantes 

cumplen determinados requisitos y asegura la uniformidad de su aplicación en toda Europa. Los 

requisitos del espacio protegido permiten a éste establecer requisitos específicos para su zona.  
 

6 

Como se indica en el Capítulo Seis, los espacios protegidos son responsables de presentar su propuesta 

de Sección II a EUROPARC. Durante 2007 la Red EUROPARC de Parques adheridos a la Carta trabajará 

para poner a disposición de todo el mundo una colección de textos de diferentes secciones o parques para 

ayudar a otros parques adheridos a la Carta en la elaboración de sus propuestas. Mientras tanto, se anima 

a cada sección EUROPARC o red nacional o regional adherida a la Carta trabajar en sus propias 

directrices.  
7 

Para comenzar a trabajar para la firma de un Acuerdo de Colaboración en el marco de la Carta Europea 

la empresa turística debe cumplir estos requisitos.  

 

En el nivel europeo la empresa turística debe cumplir las siguientes condiciones:  

(i) Debe estar ubicada, o desarrollar sus actividades, en la zona objeto de la Carta de acuerdo con 

lo indicado en la Sección I. Podrán hacerse excepciones si el espacio protegido lo 

considera relevante para su estrategia de turismo sostenible.  

(ii) Debe cumplir la legislación que sea aplicable en el momento de la certificación.  

(iii) Las actividades de la empresa turística deben ser compatibles con la estrategia de turismo 

sostenible y el plan de gestión del espacio protegido.  
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(iv) Debe unirse y tener como objetivo participar en las actividades promovidas por el Foro de 

Turismo Sostenible creado durante la aplicación de la Sección I de la Carta.
8
  

(v) Debe comprometerse a trabajar en la línea del Acuerdo de Colaboración (European Charter 

Partnership Agreement) con el espacio protegido en el marco de la Carta Europea, en el 

que se establecerán los compromisos mutuos (objetivos, acciones) durante un período de 

tres años.  

En el nivel del espacio protegido, se acordarán los requisitos específicos para las empresas turísticas con 

el Foro de Turismo Sostenible de cada espacio protegido. Pueden verse algunos ejemplos en el Capítulo 

Tres.  
 

8 

La participación en la práctica puede variar dependiendo de cómo esté estructurado el Foro en cada 

espacio protegido. Las empresas turísticas pueden participar directamente a título individual o a través de 

una asociación representativa.  

 

7. ACUERDO DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA CARTA EUROPEA  

La utilización del espacio protegido como centro de atención creará actitudes positivas y logrará un 

mayor entendimiento entre la entidad gestora, las distintas empresas del sector turístico y sus clientes. 

Esto será importante para la creación y el mantenimiento de relaciones así como para las oportunidades 

promocionales y comerciales, por ejemplo, listados en sitios web, formación y creación de redes, además 

de un sentimiento de interés común y de gestión, orientación estratégica y objetivos compartidos.  

Para establecer o desarrollar el compromiso entre la organización gestora del espacio protegido y las 

empresas turísticas relacionadas con éste, una medida primera y básica es la firma de un Acuerdo de 

Colaboración en el marco de la Carta Europea. En el Anexo 1 puede verse un modelo de acuerdo con el 

contenido mínimo para cuya elaboración se han tenido en cuenta los Principios de la Carta Europea del 

Turismo Sostenible en Espacios Protegidos, y que identifica los compromisos del espacio protegido y de 

la empresa turística además de establecer acciones e indicadores de evaluación.  

Es de vital importancia lograr que la colaboración se desarrolle de una forma simple pero eficaz. Para 

poder adherirse a la Carta Europea la empresa turística debe cumplir los requisitos fijados a nivel europeo 

(véase el Capítulo Seis) y por el espacio protegido, seguir las directrices para el proceso de solicitud y 

firmar el Acuerdo de Colaboración con el espacio protegido. La empresa adherida a la Carta Europea será 

reconocida como tal con un certificado válido por un período de tres años.  

Para conservar el reconocimiento como empresa adherida a la Carta Europea debe demostrar al término 

del período de tres años que ha cumplido los compromisos asumidos y negociar un nuevo Acuerdo de 

Colaboración en el marco de la Carta Europea con el espacio protegido.  

 

8. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PARQUE ADHERIDO A LA CARTA  

Para asegurar la uniformidad de la aplicación en toda Europa, así como el cumplimiento de los principios 

de la Sección II de la Carta Europea, EUROPARC validará previamente los programas propuestos. Esta 

validación se realizará en colaboración con las secciones de EUROPARC y las redes nacionales o 

regionales de parques adheridos a la Carta cuando sea necesario.
9
  

El espacio protegido deberá enviar a EUROPARC la siguiente documentación:  

(i) Lista de los requisitos establecidos por el espacio protegido.  

(ii) Lista de las acciones indicativas, los indicadores para su evaluación y su metodología de 

aplicación, tanto para el espacio protegido como para la empresa turística, a partir de los 

cuales se elaborará el Acuerdo de Colaboración en el marco de la Carta Europea.  

(iii) Un modelo del Acuerdo de Colaboración en el marco de la Carta Europea en el que se 

establecerán los compromisos del espacio protegido y la empresa turística (acciones e 

indicadores cuantificables de evaluación).  

(iv) Un modelo de Certificado de Adhesión (European Charter Partnership Certificate) en el 

marco de la Carta Europea. Véase el Anexo 2.  

 
9 

EUROPARC recomienda la utilización de metodologías desarrolladas y aceptadas en primer lugar por 

las Secciones o las redes nacionales. Reconoce, no obstante, que no siempre es posible, especialmente en 

las etapas iniciales de la aplicación, por lo que actualmente no tiene inconveniente en recibir programas 

elaborados únicamente a nivel del espacio protegido. Ciertamente, el trabajo ya realizado en algunos 
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países ayudará a otros a la elaboración de una guía, lo que a su vez facilitará la armonización de los 

métodos y el desarrollo de actividades interconectadas.  

 

9. FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA CARTA EUROPEA  

Una vez cumplidos los requisitos del punto precedente, puede negociarse y firmarse el Acuerdo de 

Colaboración en el marco de la Carta Europea.  

La empresa turística adquiere entonces la condición empresa adherida a la Carta Europea y:  

a) queda comprometida a la ejecución de un Programa de Actuaciones durante tres años;  

b) se beneficiará de las acciones promovidas por el espacio protegido u otros colaboradores de la 

Carta;  

c) conocerá las condiciones generales para la utilización de la marca Carta Europea (nombre, 

logotipo, etcétera);  

d) puede obtener apoyo del espacio protegido;  

e) tiene derecho a utilizar el logotipo de la Carta junto al espacio protegido u otro logo 

pertinente.
10

  

Finalizado este período de tres años la empresa podrá solicitar la renovación de la concesión, previa 

evaluación por el espacio protegido. Véase el Anexo 1.  

 
10 

Además de las condiciones generales de uso establecidas por EUROPARC para el logotipo de la Carta, 

las otras condiciones de uso de la imagen corporativa de las empresas adheridas a la Carta Europea 

deberán cumplir la normativa regional o nacional pertinente.  

 

 
Fonte: Europarc (2007). 
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Anexo 39 – Declaração de Davos. Alterações Climáticas e Turismo: responder aos desafios 

mundiais (2007) 

 
La comunidad internacional está tomando ahora medidas concertadas contra el cambio climático, en un 

marco común acordado bajo la dirección de las Naciones Unidas. Ese marco de las Naciones Unidas tiene 

el propósito de establecer una hoja de ruta a largo plazo para después de Kyoto, que se aplique con 

rapidez y señale plazos y objetivos bien determinados. El sector del turismo ocupa en él un lugar 

importante, por su valor económico y social a escala mundial, su papel en el desarrollo sostenible y sus 

estrechas relaciones con el clima.  

Para apoyar esa acción, la Organización Mundial del Turismo (OMT), en colaboración con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), y con el apoyo del Foro Económico Mundial y del Gobierno de Suiza. convocó la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo en Davos (Suiza), del 1 al 3 de octubre de 

2007. Esa reunión, que se basaba en los resultados de la Primera Conferencia Internacional organizada 

sobre el tema en Djerba (Túnez) en 2003, congregó 450 participantes de más de 80 países y 22 

organismos internacionales, organizaciones y empresas del sector privado, centros de investigación, 

medios de comunicación y ONG, con objeto de responder de forma oportuna y equilibrada a los 

imperativos del cambio climático en el sector del turismo. Para preparar la Conferencia, los organizadores 

encargaron un informe que ofreciera una amplia panorámica de las repercusiones actuales de ese cambio 

y analizara las opciones de posibles actuaciones.  

La Conferencia convino en que:  

 • el clima es un recurso esencial para el turismo, que es un sector muy sensible a los efectos del 

cambio climático y del calentamiento global, muchos de los cuales se están experimentando ya. Se estima 

que contribuye en cerca de 5 % a las emisiones mundiales de CO2;  

 • el turismo −de negocios y de recreo− seguirá siendo un componente fundamental de la economía 

mundial, una actividad importante para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y un elemento 

positivo integrado en nuestra sociedad;  

 • dada la importancia del turismo en los retos mundiales del cambio climático y de la reducción de 

la pobreza, es necesario adoptar con urgencia una serie de medidas políticas que fomenten un turismo 

verdaderamente sostenible, que refleje la «cuádruple cuenta de resultados» en los ámbitos ambiental, 

social, económico y climático;  

• el sector del turismo debe responder con rapidez al cambio climático en el marco en evolución de 

las Naciones Unidas, y reducir progresivamente su emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

para poder crecer de forma sostenible; con ese objeto, habrán de tomarse medidas para:  

- mitigar sus emisiones de GEI, derivadas especialmente de las actividades de transporte 

y alojamiento;  

- adaptar las empresas y los destinos turísticos al cambio de las condiciones climáticas;  

- aplicar las técnicas nuevas y las ya existentes para aumentar la eficacia del uso de la 

energía;  

- recabar recursos financieros para ayudar a las regiones y a los países pobres.  

 

La Conferencia insta a que se adopten las medidas siguientes:  

 

1) Gobiernos y organizaciones internacionales:  

• Incorporar el turismo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos de conformidad con la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de 

Kyoto, y responder al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para presentar en 

diciembre de 2007, en el decimotercer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC en Bali, un marco eficaz y completo que permita hacer frente al cambio climático después del 

año 2012.  

• Llevar a cabo simultáneamente actividades concretas de mitigación, adaptación, tecnología y 

financiación que sean compatibles con los objetivos de desarrollo del Milenio.  
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• Dar apoyo financiero, técnico y de formación a los destinos y a los operadores turísticos de los países en 

desarrollo (especialmente los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo) para 

garantizar que puedan participar en el marco mundial de acción frente al cambio climático, por medio de 

iniciativas establecidas como el mecanismo de desarrollo limpio.  

• Fomentar en todos los niveles las asociaciones, redes y sistemas de intercambio de información 

interdisciplinarios que son esenciales para el desarrollo sostenible del sector.  

• Colaborar en estrategias, políticas y planes de acción internacionales para reducir las emisiones de GEI 

en el transporte (en cooperación con la OACI y otras organizaciones de transporte aéreo), el alojamiento y 

las actividades de turismo conexas.  

• Introducir programas de educación y sensibilización dirigidos a todos los agentes del turismo −de los 

sectores público y privado−, y también a los consumidores.  

• Crear unos servicios regionales y locales de información sobre el clima ajustados a las necesidades del 

sector turístico, y promover su utilización entre los agentes del turismo. Dar capacitación institucional 

para interpretar y aplicar esa información, reforzando la colaboración con los Servicios Nacionales de 

Meteorología de la OMM.  

• Aplicar medidas de política general, reglamentación, finanzas, gestión, educación, comportamiento, 

diversificación, investigación y seguimiento para que la adaptación y la mitigación sean eficaces.  

2) Sector turístico y destinos  

• Asumir el liderazgo en la aplicación de medidas concretas (como incentivos) para mitigar los efectos del 

cambio climático a lo largo de toda la cadena de valor del turismo, y reducir para los viajeros, los 

operadores y la infraestructura el riesgo que se derive de la variabilidad y la redistribución dinámicas de 

los regímenes climáticos. Definir objetivos e indicadores para supervisar los progresos.  

• Fomentar y realizar inversiones en programas turísticos ahorrativos de energía y en el uso de recursos de 

energías renovables, con el fin de reducir la huella de carbono de todo el sector  del turismo.  

• Integrar el turismo en la elaboración de las estrategias de adaptación y mitigación en los planos regional, 

nacional y local, y en sus planes de puesta en práctica. El Programa de Trabajo de Nairobi sobre efectos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, coordinado por la CMNUCC, representa una 

oportunidad importante para que el sector turístico mejore su conocimiento del tema, aumente sus 

capacidades y estimule la acción.  

• Esforzarse por conservar la diversidad biológica, los ecosistemas naturales y los paisajes de formas que 

refuercen su resistencia al cambio climático y garanticen un uso sostenible a largo plazo de la base de 

recursos ambientales del turismo, en particular, los que sirven de «pulmones» a la Tierra (sumideros de 

carbono) secuestrando los GEI mediante programas de gestión forestal y otros programas biológicos, o 

los que protegen la línea de costas (como los manglares y los arrecifes de coral).  

• Tratar de conseguir entornos cada vez más exentos de carbono, disminuyendo la contaminación desde la 

concepción hasta la ejecución de las actividades, y con mecanismos ajustables en función de las 

reacciones del mercado.  

• Diversificar los productos en función de los factores climáticos, para reposicionar los destinos y sus 

sistemas de apoyo, así como para favorecer la oferta y la demanda en todas las estaciones del año.  

• Sensibilizar a los clientes y al personal respecto de los efectos del cambio climático y hacerlos participar 

en las medidas encaminadas a hacerle frente.  

3) Consumidores:  

• Alentar a los turistas para que, antes de tomar sus decisiones, tengan en cuenta las repercusiones 

climáticas, económicas, sociales y ambientales de sus opciones de viaje y destino, y, en lo posible, 

reduzcan su huella de carbono o compensen las emisiones que no puedan reducirse directamente.  

• Alentar asimismo a los turistas a que, una vez en su lugar de destino, opten por actividades respetuosas 

del medio ambiente, que reduzcan su huella de carbono, y que contribuyan a la conservación del entorno 

natural y del patrimonio cultural.  

 

4) Redes de investigación y comunicación:  

• Fomentar investigaciones multidisciplinarias y con objetivos concretos sobre los efectos del cambio 

climático, con objeto de colmar las lagunas regionales de los conocimientos actuales, y desarrollar 
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herramientas de evaluación de riesgos y de análisis costo-beneficio con las que valorar la viabilidad de las 

diversas respuestas.  

• Incluir los temas ambientales y climáticos en los planes de estudios de los centros de formación en 

turismo, y ampliarlos al sistema general de enseñanza.  

• Fomentar los viajes responsables que apoyen un turismo sostenible con una «cuádruple cuenta de 

resultados» por incorporar consideraciones climáticas, ambientales, sociales y económicas.  

• Dar a conocer mejor la importancia económica del turismo como herramienta de desarrollo, y presentar 

información equitativa, equilibrada y fácil de comprender sobre las causas y los efectos del cambio 

climático a partir de datos científicos contrastados.  

 

La Conferencia  

• señala una serie de medidas específicas que habrán de adoptar todos los agentes del sector para empezar 

inmediatamente a establecer y aplicar una hoja de ruta a largo plazo para lograr la neutralidad en carbono;  

• invita a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales, al sector del turismo, a los consumidores y 

a las redes de investigación y comunicación a llevar a la práctica esas recomendaciones mediante 

compromisos y planes de acción concretos, y a utilizar como plataforma el servicio en línea de la OMT 

para el intercambio de información sobre cambio climático y turismo de modo que los agentes interesados 

puedan registrar permanentemente sus compromisos y actividades en favor de la adaptación y la 

mitigación;  

• encarece la necesidad de que, en colaboración con el PNUMA y la OMM, la OMT siga dirigiendo ese 

proceso y estudie convocar cuando corresponda una Tercera Conferencia Internacional sobre Cambio 

Climático y Turismo para examinar los progresos, mantener el nivel de intervención y seguir definiendo 

necesidades y acciones;  

• insta a todo el sector del turismo a actuar para hacer frente al cambio climático, que es uno de los 

mayores retos que se plantean al desarrollo sostenible y a los objetivos de desarrollo del Milenio en el 

siglo XXI.  

 

La Declaración de Davos y las conclusiones de la Conferencia serán la base de la Cumbre Ministerial de 

la OMT sobre Turismo y Cambio Climático, que se celebrará el 13 de noviembre de 2007 en el World 

Travel Market de Londres (Reino Unido). La Declaración se someterá a la adopción de la Asamblea 

General de la OMT en Cartagena de Indias (Colombia), del 23 al 29 de noviembre de 2007, y también se 

presentará en diciembre a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 

Bali (Indonesia).  

 

Fonte: OMT (2007). 
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Anexo 40 – Critérios Globais para o Turismo Sustentável (2008) 
 

Objetivos 

El turismo sostenible está en aumento: la demanda de los consumidores está creciendo, los proveedores 

de la industria de los viajes están desarrollando nuevos programas verdes y los gobiernos están creando 

nuevas políticas para promover las prácticas sostenibles en el turismo. Pero, ¿qué significa 

verdaderamente el turismo sostenible y cómo puede se medir y demostrar con credibilidad para obtener la 

confianza del consumidor, promover la eficiencia y combatir el “lavado ecológico” o “greenwashing”?  

 

En un esfuerzo por alcanzar un entendimiento común del turismo sostenible, la Alianza GSTC está 

desarrollando un conjunto de criterios básicos organizados alrededor de los cuatro pilares del turismo 

sostenible: planificación efectiva de la sostenibilidad; maximización de los beneficios sociales y 

económicos para la comunidad local; reducción de los impactos negativos al patrimonio cultural y 

reducción de los impactos negativos al patrimonio ambiental.  

 

Para desarrollar estos criterios, la Alianza consultó a expertos en sostenibilidad y a la industria del 

turismo, además examinó más de 60 acuerdos de criterios voluntarios y de certificación ya en uso 

alrededor del mundo. En total, más de 4.500 normas fueron analizadas y el borrador de los criterios 

resultante ha recibido comentarios de más de 1.000 interesados.  

 

Cuando se complete el proceso de consulta y los criterios sean lanzados en octubre de 2008, la Alianza se 

enfocará en involucrar a todos los interesados del turismo – desde los compradores hasta los proveedores 

y los consumidores – en la adopción de los mismos.  Para facilitar esto, la Alianza desarrollará materiales 

educativos y herramientas técnicas para orientar a los hoteles y operadores de tours durante el proceso de 

implementación de las mejores prácticas de turismo sostenible.  

 

Algunos de los usos esperados de los criterios incluyen los siguientes: 

o Servir como directrices básicas para que los negocios de todo tamaño sean más sostenibles y 

para ayudarlos a optar por programas turismo sostenible que cumplan con estos criterios 

globales;  

o Servir como orientación para las agencias de viajes a la hora de escoger proveedores y 

programas de turismo sostenible;  

o Ayudar a los consumidores a identificar buenos programas y negocios de turismo sostenible;  

o Servir como denominador común para que los medios reconozcan los proveedores de turismo 

sostenible;  

o Ayudar a los programas voluntarios y de certificación a asegurar que sus estándares alcancen los 

parámetros comúnmente aceptados;  

o Ofrecer un punto de partida a los programas gubernamentales, no gubernamentales y privados 

para del desarrollo de los requisitos del turismo sostenible; y  

o Servir como directrices básicas para las instituciones educativas y de capacitación tales como 

escuelas de hotelería y universidades. 

 

Los Criterios   

Preámbulo 

 

El turismo sostenible va en aumento: la demanda de parte de consumidores está creciendo, los 

proveedores de servicios turísticos están desarrollando programas verdes y los gobiernos están 

estableciendo nuevas políticas para incentivar las prácticas sostenibles en el turismo. Pero, ¿qué quiere 

decir “turismo sostenible”? ¿Cómo puede medirse y demostrarse con credibilidad para fomentar la 

confianza del consumidor, promover su eficiencia y combatir las aseveraciones falsas? 

 

Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo para alcanzar un entendimiento común del 

turismo sostenible, y representan los principios mínimos de sostenibilidad a los que una empresa turística 

debe aspirar. Estos se organizan alrededor de cuatro temas principales: la planificación eficaz para la 

sostenibilidad; la maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local; el 

mejoramiento del  patrimonio cultural; y la  reducción de los impactos negativos sobre el ambiente. 
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Aunque los criterios se orientan inicialmente para el uso parte de los sectores de hoteles y operadores de 

turismo, tienen aplicabilidad en toda la industria turística. 

 

Los criterios son parte de la respuesta brindada por la comunidad turística frente a los desafíos mundiales 

que se presentan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La mitigación de la 

pobreza y la sostenibilidad ambiental – incluyendo el cambio climático – son dos de los principales temas 

transversales que se abordan mediante los criterios. 

 

A partir del 2007, una coalición de 26 organizaciones – La Alianza para los Criterios Globales de 

Turismo Sostenible – se unió para desarrollar los criterios. Desde entonces, han contactado a más de 

80.000 partes interesadas, analizado más de 4.500 criterios y más de 60 normas de certificación y 

directrices voluntarias ya existentes, y han recibido comentarios de más de mil individuos. Los Criterios 

Globales de Turismo Sostenible han sido desarrollados de acuerdo con el Código de Buenas prácticas de 

la coalición ISEAL, y como tal, estarán en consulta y recibirá retroalimentación cada dos años, hasta que 

no se reciban más observaciones o sean únicas.    

 

Algunos de los usos anticipados de los criterios incluyen: 

 

o Constituir las directrices básicas para que las empresas de cualquier tamaño se vuelvan más 

sostenibles, y ayudarlas a optar por programas de turismo sostenible que cumplan con estos 

criterios globales;  

o Brindar orientación a las agencias de viajes cuando seleccionen proveedores y programas de 

certificación sostenibles;  

o Ayudar a los consumidores a identificar programas y empresas sólidas en materia de turismo 

sostenible.  

o Servir de común denominador para que los medios de información reconozcan a los proveedores 

de turismo sostenible;  

o Ayudar a los programas de certificación y otros programas voluntarios a cerciorarse de que sus 

estándares cumplan la normativa básica ampliamente aceptada;  

o Ofrecer a los programas gubernamentales, no- gubernamentales y privados un punto de partida 

para elaborar requisitos de turismo sostenible.  

o Servir de directrices básicas para las entidades educativas y de capacitación, como escuelas de 

hotelería y universidades. 

 

Los criterios indican lo qué se debe hacer, no cómo se debe hacer, ni tampoco cuestionar si se ha 

alcanzado la meta. Esta función es realizada por los indicadores de desempeño, los materiales educativos 

asociados y el acceso a las herramientas de implementación, todos ellos son un complemento 

indispensable de los criterios de turismo sostenible. 

 

La Alianza concibe los Criterios Globales de Turismo Sostenible como el principio de un proceso para 

establecer la sostenibilidad como la práctica modelo en todas las formas del turismo. 

 

Criterios Globales de Turismo Sostenible 

 

A.    Demostrar una gestión sostenible eficaz. 

 

 A.1.    La compañía ha instaurado un sistema de gestión de la sostenibilidad en el largo plazo que 

se adecúa a su realidad y escala, y que considera temas ambientales, socioculturales, de calidad, 

salubridad y seguridad.  

 A.2.    La entidad cumple con toda la legislación y los reglamentos pertinentes, internacionales o 

locales (entre ellos, los aspectos laborales, medio ambientales, de salubridad y de seguridad).  

 A.3.    Todo el personal recibe capacitación periódica relacionada con su función en la gestión de 

las prácticas medioambientales, socioculturales, de salud y de seguridad.  

 A.4.    Se mide la satisfacción de los clientes y se toman las medidas correctivas cuando es 

apropiado.  
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 A.5.    Los materiales promocionales son precisos y completos y no prometen más de lo que la 

empresa puede brindar.  

 A.6.    El diseño y la construcción de edificios e infraestructura:  

 A.6.1.    cumplen con los requisitos locales de zonificación  y de áreas protegidas o de 

patrimonio;  

 A.6.2.    respetan el patrimonio natural o cultural que se encuentra en los alrededores en la 

selección del sitio, el diseño, la evaluación de impactos y los derechos y adquisición del terreno;  

 A.6.3    utilizan principios localmente apropiados de construcción sostenible;  

 A.6.4    ofrecen acceso a personas que tienen necesidades especiales. 

 A.7.    A los clientes se les brinda información e interpretación sobre los alrededores naturales, la 

cultura local y el patrimonio cultural, además de explicarles el comportamiento adecuado 

durante la visita a las áreas naturales, las culturas vivas y los sitios de patrimonio cultural. 

 

B.    Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y minimizar los impactos 

negativos. 

 

 B.1.    La compañía apoya activamente las iniciativas en pro del desarrollo comunitario social y 

de infraestructura, lo que entre otras cosas incluye educación, salud y saneamiento .  

 B.2.    Se ofrece empleo a los residentes locales, incluso en puestos gerenciales. Se les imparte 

capacitación cuando sea necesario.  

 B.3.    Donde es posible, la empresa adquiere bienes y servicios locales y de comercio justo.  

 B.4.    La compañía ofrece facilidades a los pequeños empresarios locales para que desarrollen y 

vendan sus productos sostenibles, basados en la naturaleza, la historia y la cultura propios de la 

zona (lo que incluye alimentos y bebidas, artesanías, artes dramáticas, productos agrícolas, etc.)  

 B.5.    Se ha elaborado un código de conducta para las actividades que tienen lugar en 

comunidades indígenas y locales, tomando en cuenta con el consentimiento y colaboración de la 

comunidad.  

 B.6.    La compañía ha implementado políticas contra la explotación comercial, especialmente de 

niños y adolescentes, incluyendo la explotación sexual.  

 B.7.    La compañía es equitativa al contratar mujeres y minorías locales, incluso para puestos 

gerenciales, al mismo tiempo que restringe el trabajo infantil .  

 B.8.    Se respeta la protección legal internacional o nacional de los empleados, y ellos reciben 

un salario que les permite hacer frente al costo de vida.  

 B.9.    Las actividades de la compañía no ponen en peligro la provisión de servicios básicos 

(tales como agua, energía o saneamiento) a las comunidades vecinas. 

 

C.    Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos. 

 

 C.1.    La compañía sigue directrices establecidas o el código de comportamiento para las visitas 

a sitios que son cultural o históricamente sensibles, con el fin de minimizar el impacto causado 

por los visitantes y maximizar su disfrute.  

 C.2.    No se venden, negocian o exhiben artefactos históricos y arqueológicos, exceptuando lo 

permitido por la ley.  

 C.3.    La empresa contribuye con la protección de las propiedades y sitios locales que son 

históricamente, arqueológicamente, culturalmente o espiritualmente importantes, y no impide el 

acceso de los residentes locales a ellos.  

 C.4    El negocio utiliza elementos del arte, la arquitectura o del patrimonio cultural local en sus 

operaciones, diseño, decoración, alimentos o tiendas; al mismo tiempo que respeta los derechos 

de propiedad intelectual de las comunidades locales. 

D.    Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos. 

 

 D.1.    Conservar los recursos  

o D.1.1.    La política de compras favorece los productos que sean ambientalmente 

amigables para ser utilizados como insumos de construcción, bienes de capital, 

alimentos y consumibles.  
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o D.1.2.    Se evalúa la compra de artículos descartables y consumibles, y la empresa 

busca activamente la forma de reducir su uso.  

o D.1.3.    Se debe medir el consumo de energía e indicar las fuentes, además de adoptar 

medidas para disminuir el consumo total, al mismo tiempo que se fomenta el uso de la 

energía renovable.  

o D.1.4.    Se debe regular el consumo de agua e indicar las fuentes, además de adoptar 

medidas para disminuir el consumo total. 

 D.2.    Reducir la contaminación  

o D.2.1.    La empresa mide las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de 

todas las fuentes controladas por ella e instaura procedimientos para reducirlas y 

compensarlas, como forma de alcanzar la neutralidad climática.  

o D.2.2.    Las aguas residuales, incluyendo las aguas grises, son tratadas eficazmente y 

reutilizadas donde posible.  

o D.2.3.    Se implementa un plan de manejo de desechos sólidos, con metas cuantitativas 

para minimizar los desechos que no se reutilizan o reciclan.  

o D.2.4.    El uso de sustancias perjudiciales, tales como plaguicidas, pinturas, 

desinfectantes de piscinas y materiales de limpieza, se minimizan y se reemplazan con 

productos inocuos, cuando éstos se encuentren disponibles; y todo uso de químicos se 

maneja correctamente.  

o D.2.5.    La empresa implementa prácticas para reducir la contaminación causado por el 

ruido, la iluminación, la escorrentía, la erosión, los compuestos que agotan el ozono y 

los contaminantes del aire y el suelo. 

 D.3.    Conservando la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes.  

o D.3.1.    Las especies silvestres se cosechan únicamente del entorno natural; se 

consumen, exhiben, venden, o comercian internacionalmente, cuando se haga como 

parte de una actividad regulada que asegure que su utilización sea sostenible.  

o D.3.2.    No se mantienen animales silvestres en cautiverio, excepto para actividades 

correctamente reguladas; y las muestras vivas de especies silvestres protegidas están 

únicamente bajo la custodia de personas autorizadas, que cuentan con las facilidades 

adecuadas para albergarlas y cuidarlas.  

o D.3.3.    La empresa utiliza especies autóctonas en sus las áreas verdes y en tareas de 

restauración, y toma medidas para evitar que se introduzcan especies exóticas 

invasoras.  

o D.3.4.    La empresa ayuda a apoyar la conservación de la biodiversidad, lo que incluye 

apoyar las áreas naturales protegidas y las zonas que tienen un alto valor de 

biodiversidad.  

o D.3.5.    Las interacciones con las especies silvestres no deben producir efectos 

adversos en la viabilidad de las poblaciones en el entorno natural; cualquier 

perturbación en los ecosistemas es minimizada o rehabilitada, al mismo tiempo que se 

efectúa una contribución compensatoria a la gestión de la conservación. 

 
Fonte: The Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria (2008). 
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Anexo 41 – Carta de Rimini por um Turismo Sustentável e Competitivo - 2.ª Conferência 

Internacional sobre Turismo Sustentável (2008) 

 
The RIMINI CHARTER for SUSTAINABLE and COMPETITIVE TOURISM 

This document presents recommendations and proposals for sustainable tourism in mass tourist 

destinations, as agreed to by participants of the Second International Conference on Sustainable Tourism 

organised by the Province of Rimini and the Emilia Romagna Region, which was held in Riccione on 27-

29 November 2008. The Charter builds on the expertise shared at the event and the overall results, and 

has been developed with the support of the organisers, facilitators, presenters and participants.  

In the 21st century tourism has become a vital component of European and global economy. According to 

World Travel & Tourism Council (WTTC), tourism is one of the world's largest industries, employing 

approximately 231 million people and generating over 10,4 % of world Gross Domestic Product (GDP). 

The United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) recorded that international tourism arrivals 

have grown from 165 million in 1970 to about 903 million in 2007, an increase of nearly 6 times. In 

addition, this organisation states that the tourism sector is expected to further increase by 4,1% in 2020, 

doubling international tourism arrivals. 

Mainly dominated by small and medium-sized enterprises (SMEs), tourism accounts for 4% of the 

European Union’s GDP with about 2 million enterprises employing about 4% of the total labour force 

(representing approximately 8 million jobs). When the links to other sectors are taken into account, the 

contribution of tourism to GDP is estimated to be around 11% and it provides employment to more than 

12% of the labour force (24 million jobs). 

The 2008 Rimini Charter for Sustainable and Competitive Tourism substantiates the Aalborg 

Commitments 2004 with regards to Sustainable Tourism. It focuses on the objectives of the World 

Tourism Organisation for the purpose of sustainable tourism development, and in particular to:  

 Make optimal use of environmental resources, maintaining essential ecological processes and 

helping to conserve natural resources and biodiversity; 

 Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living 

cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and 

tolerance;  

 Ensure viable, long-term economic operations, providing socioeconomic benefits to all 

stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning 

opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation; 

 Ensure broad participation and involvement of stakeholders in planning and implementing 

sustainable tourism development and management; 

 Undertake continuous monitoring of impacts;  

 Maintain a high level of satisfaction of visitors increasing their awareness on sustainability 

issues. 

The 2008 Rimini Charter for Sustainable and Competitive Tourism, agrees on the “Agenda for a 

sustainable and competitive European tourism” approved by the European Commission in October 2007. 

This outlines the future steps to promote the sustainability of European tourism and respecting the 

following medium-long term principles: 

 Take a holistic and integrated approach; 

 Plan for the long term; 

 Undertake continuous monitoring; 

 Achieve an appropriate pace and rhythm of development; 

 Involve all stakeholders; 

 Use best available knowledge; 

 Minimise and manage risk (the precautionary principle); 

 Reflect impacts in costs; 

 Set and respect limits, where appropriate. 
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The launch of the European agenda for a sustainable and competitive tourism prompted the establishment 

of the Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions (NECSTouR). 

The Rimini Charter for Sustainable and Competitive Tourism and the NECSTouR partners commit 

themselves to: 

 develop and strengthen a framework for the co-ordination of national and regional development 

and research programmes in the field of sustainable tourism, exchange information and 

implement joint activities, actively co-ordinate and promote participative approaches and 

methods in the theme of sustainability applied to tourism; 

 actively contribute to climate change mitigation and adaptation in the tourism sector in 

accordance with the EU Climate Strategy; 

 focus on the following ten themes and define the roadmap for the operational functioning and 

applicability of strategic policies and objectives for sustainable tourism: 

- Transport and mobility 

- Quality of life of residents and tourists 

- Quality of work 

- Widening the relations between demand/offer (geographical and seasonal) 

- Active conservation of cultural heritage 

- Active conservation of environmental heritage 

- Active conservation of distinctive identities of destinations 

- Reduction and optimisation of use of natural resources with particular reference to water and 

energy 

- Reduction of waste consumption and optimisation of energy efficiency and the use of 

renewable energy sources 

- Reduction of waste and improved waste management focusing on re-use and recycling of 

waste. 

 

RECOMMENDATIONS 

The 2008 Rimini Charter for Sustainable and Competitive Tourism will in particular aim to address the 

challenge of sustainable tourism in mass tourism destinations, which are attracting more visitors than the 

national average. Usually these destinations represent the core business of the tourist sector of a country 

and, in many cases, are in an advanced phase of their sustainable development cycle. For these 

destinations it is extremely important to create the right balance between tourist flows and inhabitants, 

between the “city of tourists” and the “city of inhabitants”. In order to avoid negative impacts on the local 

population, diminishing quality of life, all the various impacts of tourism should be taken into account in 

its long term planning and development, minimising the pressure on the environment and maximising 

social well-being. With climate change a major global challenge, minimising the impact on climate 

change through mitigation of greenhouse gas emissions, as well as adapting to inevitable climate change 

should be further key considerations. 

Since mass tourist destinations have become an increasingly complex phenomenon, the 2008 Rimini 

Charter for Sustainable and Competitive Tourism identifies a number of recommendations and 

suggestions for public and private actors in implementing sustainable growth of tourist sector. 

Seasonal diversification and qualification of the tourism supply 

 Stimulate seasonal diversification processes to avoid excessive numbers of visitors at any single 

point in time (during the week and in specific months), e.g. all-year tourism, also to offer year-

round employment in the sector; 

 Invest in the valorisation of local identity and culture of hospitality as added-value to the tourism 

supply, both in products and services; 

 Shape new demand patterns and implement policies for diversification of tourism supply, 

tailored to business conferences, trade fairs, sporting events, arts and culture, wellness, 

gastronomy, and tourism accessibility; 
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 Foresee new financial and legal instruments for the renovation and upkeep of mass destinations, 

according to values and principal of environmental sustainability, minimising new constructions, 

maximising energy efficient construction and transport, making optimal use of environmental 

resources, protecting the quality and beauty of local landscapes; 

 Invest in professional quality and job creation, and develop an annual non-seasonal driver of the 

tourist sector, also through education and continuous training; 

 Since the tourism sector is mainly dominated by SMEs, strengthen the  collaboration among 

enterprises through creation and development of tourism networks to gain multiple local and 

cross-border benefits; 

 Encourage growth and competitiveness of the tourism-oriented SMEs, through financial and 

fiscal instruments for those enterprises embracing the opportunities as potential drivers for 

requalification, restructuring and innovation. In particular: 

- encourage the transformation of rented and managed tourist facilities to property-owned 

ventures through incentives, as well as legal and financial measures. 

- stimulate instruments and policies for the improvement of environmental performances of 

tourism-oriented enterprises through the implementation of environmental management systems, 

ecological labels, and green / sustainable procurement.  

- encourage the adoption of informatic and telematic features within the enterprise enabling new 

on-line services on general information of tourism accommodation, last minutes offers, 

availability, booking and payment, loyalty building (newsletters, magazines, etc…); integrate co-

corporate management procedures to improve the internal organisation efficiency of the 

enterprise. 

 

Local and sustainable territorial system 

Qualification of tourism settlements: 

 Public renovation works in existing tourist areas: general development programmes for 

sustainable renovation of strategic areas, unification and retreating of accommodation 

establishments from the coast line, re-establishment of (sea) panoramic fields of vision, 

valorisation of vacant land, maintenance of sea-hinterland connections, creation of pedestrian 

and cycling areas along the seashore, refurbishment of the informal settlement on the coast-line, 

limitation and reduction of soil consumption; 

 Building or renewal of tourism accommodation establishments: focusing on energy 

conservation, energy efficiency, the use of renewable energy sources, as well as the optimisation 

of water and waste cycles. 

Improvement of accessibility/mobility and reduction of traffic: 

 Improvement of the connection nodes to the urban centre: airport, station, sea transport, park and 

ride services close to urban areas, in particular through public transport options;  

 Development of an integrated and flexible mobility system avoiding use of the private car: 

modes of transport on tracks, shared transport systems also for private use (car sharing and 

shared taxis), integrated networks of slow mobility; 

 Promotion of the use of public transport: integrated tariffs, regional discounts for partnerships 

between different transport and tourism stakeholders; 

 Improving bicycle lanes and pedestrian zones, linked to public transport options, with an 

integrated transport plan; 

 Reduction of negative impacts due to (tourism and non-) freight traffic: city logistics and co-

ordination among product types of various companies. 

 Improving the accessibility of the destinations, tourist accommodation service and facilities to 

host people with special needs in the best way. 

Valorisation of the entire tourism district: 
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 Protection and valorisation of natural resources and landscape: development of the provincial 

ecological network, implementation of specific environmental projects, geographic and 

environmental coast hinterland connection maintaining the continuity towards the sea; 

 Promotion of programmes protecting and enhancing environmental and cultural sites: green 

tourism, thematic networks (natural, historical – cultural), and co-ordination of events;  

 Active promotion of climate mitigation and adaptation measures for a more sustainable and 

competitive tourism, also improving community resilience to the impact of a changing climate; 

 Strengthening of local identity: involvement of local communities to define common 

requirements for territorial transformation; 

 Promotion of an integrated, local, high quality production system: short supply chain, promotion 

of local products in tourism facilities, and unique quality and eco-labels. 

 

 
Fonte: The Second International Conference on Sustainable Tourism (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 611 

Anexo 42 – Declaração de Belém - Fórum Global sobre Turismo Sustentável (2009) 
 

Declaração de Belém - Fórum Global sobre Turismo Sustentável 

Nós, participantes do Fórum Global sobre Turismo Sustentável, realizado entre os dias 28 de Janeiro a 1 

de Fevereiro durante o Fórum Social Mundial de Belém do Pará, Brasil, região Pan-Amazônica, 

integrantes de organizações de países da América Latina, América do Norte, Ásia, África e Europa, 

afirmamos que outro turismo é possível e urgente!  

Denunciamos as políticas públicas hegemónicas de turismo como principal entrave na construção de 

outro modelo de turismo. São marcas destas políticas: a visão neoliberalista; a privatização dos territórios 

dos povos tradicionais e indígenas por grupos privados internacionais acobertados pelos governos, 

especialmente nos países em desenvolvimento; o favorecimento impune da exploração sexual e 

económica da mão-de-obra e do corpo de mulheres, de crianças e jovens, de trabalhadores, numa clara e 

repugnante violação dos direitos humanos, sociais e trabalhistas; a destruição do meio ambiente, 

principalmente nas zonas costeiras, florestais, territórios de povos tradicionais e indígenas e de grande 

beleza cénica natural, onde se instalam grandes empreendimentos turístico-imobiliários agravada pela 

especulação financeira; a falta de democracia e transparência com que são implementadas, excluindo 

deliberadamente a participação das comunidades e organizações críticas nos processos de decisão; o 

agravamento da pobreza das populações locais e da desigualdade social; a concentração da renda do 

turismo nas mãos de grandes corporações facilitada por grandes financiamentos públicos e das 

instituições financeiras internacionais; e a desregulamentação da actividade turística contribuindo para os 

diversos conflitos socioambientais que identificamos no mundo todo em função do turismo predatório, 

excludente e insustentável. 

O turismo convencional contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Emite gases de 

efeito estufa ao privilegiar meios de transportes turísticos movidos a combustíveis fósseis, além de outras 

práticas e formas de consumo insustentáveis. Ao se instalar em ambientes costeiro-marinhos, em 

territórios indígenas e de povos tradicionais que vivem interligados ao meio ambiente, destruindo 

ecossistemas naturais (campos de dunas, manguezais, restingas) para construção de resorts e complexos 

turístico-hoteleiros, e ao privilegiar um turismo de massa que não respeita a capacidade de suporte dos 

destinos turísticos, ao privatizar territórios expulsando grande número de comunidades para ambientes 

urbanos insalubres e indignos aumenta a injustiça social e climática e a vulnerabilidade destas 

comunidades frente aos impactos das mudanças climáticas. Pedimos mais atenção à relação entre turismo 

e mudanças climáticas nas actuais negociações no âmbito da Convenção da ONU sobre Mudanças 

Climáticas. 

Defendemos outro modelo de turismo, com uma lógica que se contrapõe a este modelo de 

desenvolvimento turístico-imobiliário da especulação financeira que ameaça os territórios dos povos 

tradicionais, tentando transformar enclaves de natureza e culturas em bens económicos a serviço do 

grande capital. De fato, florescem com esperança, autodeterminação e ousadia, diversas experiências 

articuladas em redes em todos os continentes, que se pautam no turismo comunitário e solidário, 

orientado firmemente pelo respeito às culturas locais e ao meio ambiente. São expressões legítimas de 

luta e resistência nas comunidades contra o turismo convencional, marcadas pela defesa de seus territórios 

e recursos naturais, pelo resgate e afirmação de suas expressões culturais mais profundas, e pelo 

fortalecimento de suas organizações locais e comunitárias. São experiências de um modelo de turismo 

que valoriza o modo de vida dessas comunidades, estreitamente relacionado aos ecossistemas que 

asseguram sua sobrevivência. 

Conclamamos todas as cidadãs e cidadãos do mundo a contribuir para a afirmação do turismo 

comunitário, solidário, justo e sustentável, através de suas organizações e como consumidores 

conscientes, e a produzir e trocar conhecimentos e experiências; defender políticas públicas que visam à 

regulamentação do turismo, o fim do financiamento público a mega-empreendimentos turísticos e a 

garantia do direito de acesso ao território das comunidades, dos direitos constitucionais das mesmas ao 

desenvolvimento e à autodeterminação, assim como a aplicação rigorosa da legislação ambiental 

respeitando a diversidade biológica e cultural; e apoiar as lutas de resistência em todo mundo assim como 

as alternativas e experiências concretas de turismo comunitário e solidário.  

Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(FBOMS), Argonautas, Equations (India), Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará, Instituto 

Terramar, Rede TURISOL, Rede TUCUM, Coopesolidar (Costa Rica), Instituto Vitae Civilis, Associação 

para a Defesa e o Desenvolvimento de Kuelap (Peru), Alba Sud (Espanha/Nicarágua), Associação 

Turismo Responsável (Espanha), Instituto Brasileiro em Defesa do Consumidor, Comunidade Mapuche-

Tehuelche Pu Fotum Mapu (Argentina), Associação Amigos da Prainha do Canto Verde (Suíça).  

Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (2009). 
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Anexo 43 - Principais eventos e documentos sobre desenvolvimento sustentável 
  

Ano Evento Documento/anotação 
Organização 

/Edição 

1972 

 Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente Humano (Estocolmo – 

Suécia) 

 Conferência de Estocolmo Nações Unidas 

1980 
 Relatório “World Conservation Strategy: Living Resource for Sustainable 

Development” 

UICN 

PNUMA 

WWF 

1980 
 Conferência Mundial do Turismo 

(Manila – Filipinas)  

 Declaração de Manila sobre o 

Turismo Mundial 
OMT 

1982 
 Encontro Mundial de Acapulco 

(México) 

 Documento de Acapulco sobre os 

Direitos de Férias 
OMT 

1985 
 Sexta reunião da Assembleia-Geral da 

OMT (Sófia – Bulgária) 

 Carta do Turismo 

 Código do Turista 
OMT 

1987 
 Iniciativa “Uma agenda global para 

mudança”  

 Relatório “Our Common Future” 

(Brundtland) 
WCED 

1989 
 Conferência Inter-Parlamentar sobre 

Turismo (Haia – Países Baixos) 
 Declaração de Haia 

UIP 

OMT 

1990  Globe’90 Conference  Princípios de DTS GLOBE 

1991  Relatório “Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living” 

UICN 

PNUMA 

WWF 

1992 
 Tratado da União Europeia 

(Maastricht – Países Baixos) 
 Tratado de Maastricht 

Chefes de Estado 

dos países da UE 

1992 

 Conferência sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio de Janeiro – 

Brasil) 

 Cimeira da Terra: 

 Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento 

 Agenda 21 – um programa de 

acção 

 Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre as Alterações 

Climáticas 

 Convenção da Diversidade 

Biológica 

Nações Unidas 

1993 

 Resolução do Conselho da União 

Europeia e dos representantes dos 

governos dos Estados-membros, de 1 

de Fevereiro de 1993 

 5.º Programa de Acção em 

Matéria de Ambiente – Em 

direcção a um desenvolvimento 

sustentável (1993-2000) 

Conselho da UE 

1994 

 Conferência Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável dos 

Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (Bridgetown – 

Barbados) 

 Declaração de Barbados e 

respectivo Programa de Acção 
Nações Unidas 

1994 

 1.ª Conferência Europeia sobre 

Cidades Sustentáveis (Aalborg – 

Dinamarca) 

 Carta de Aalborg - Carta das 

Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade 

Cidade de Aalborg 

1995 
 Cimeira sobre Desenvolvimento 

Social (Copenhaga – Dinamarca) 

 Declaração de Copenhaga 

 Programa de Acção 
Nações Unidas 

1995 
 Conferência Mundial de Turismo 

Sustentável (Lanzarote – Ilhas 
 Carta do Turismo Sustentável 

Governo das 

Canárias 
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Canárias – Espanha) OMT 

PNUMA 

UNESCO 

1995 
 11.ª Sessão da Assembleia-Geral da 

OMT (Cairo – Egipto) 

 Declaração sobre a Prevenção do 

Turismo Sexual Organizado 
OMT 

1996 

 Iniciativa de tradução da Agenda 21 

para a indústria das Viagens & 

Turismo 

 Agenda 21 para a Indústria de 

Viagens e Turismo: em direcção a 

um desenvolvimento 

ambientalmente sustentável 

CMVT 

OMT 

Earth Council 

1996 
 2.ª Conferência Europeia das Cidades 

e Vilas Sustentáveis (Lisboa) 
 Plano de Acção: da Carta à Acção. Cidade de Lisboa 

1997 

 Conferência de Ministros do Turismo 

da Ásia - Pacifico sobre Turismo e 

Ambiente (Malé – Maldivas) 

 Declaração de Malé OMT 

1997 

 Conferência Internacional de 

Ministros do Ambiente sobre 

Biodiversidade e Turismo (Berlim – 

Alemanha) 

 Declaração de Berlim 

Ministério do 

Ambiente da 

Alemanha 

1997 

 Conferência Internacional sobre 

Turismo e Desenvolvimento 

Sustentável no Mediterrâneo (Calvià 

– Maiorca –Espanha) 

 Declaração de Calvià 
EURONET 

ICLEI 

1997 

 19.ª Sessão Especial da Assembleia-

Geral das Nações Unidas (Nova 

Iorque – EUA) 

 Cimeira da Terra + 5 Nações Unidas 

1997 
 Conselho Europeu de Amesterdão 

(Países Baixos) 
 Tratado de Amesterdão Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 1998  Conselho Europeu de Cardiff (Reino Unido) 

1998 
 Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 112/98, de 30 de Julho 

 Programa Nacional de Turismo de 

Natureza (PNTN) 

Conselho de 

Ministros 

1998 

 Conferência Internacional sobre 

Turismo Sustentável em Pequenos 

Estados Insulares em 

Desenvolvimento e Outras Ilhas 

(Lanzarote – Ilhas Canárias – 

Espanha) 

 Relatório final 
OMT 

PNUMA 

1998 

 Congresso Internacional: Turismo 

sustentável no Mediterrâneo - A 

Participação da Sociedade Civil 

(Sant Feliu de Guíxols – Girona – 

Espanha) 

 Declaração das ONG do 

Mediterrâneo sobre Turismo 

Sustentável e Participação da 

Sociedade Civil 

MED Fórum 

1999 
 13.ª Assembleia-Geral da OMT 

(Santiago – Chile)  

 Código Mundial de Ética do 

Turismo 
OMT 

1999 
 12ª Assembleia-Geral do ICOMOS 

(Cidade do México – México) 

 Carta Internacional sobre Turismo 

Cultural: Gestão do Turismo nos 

Sítios com Significado 

Patrimonial 

ICOMOS 

2000 

 3.ª Conferência Europeia sobre 

Cidades e Vilas Sustentáveis 

(Hanôver – Alemanha) 

 Declaração de Hanôver 
Cidade de 

Hanôver 

2000  Conselho Europeu de Lisboa  Estratégia de Lisboa 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 
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2000  Iniciativa da Carta da Terra  Carta da Terra 
Comissão da Carta 

da Terra 

2000 

 Seminário Internacional sobre 

Turismo Sustentável e 

Competitividade nas Ilhas do 

Mediterrâneo (Capri – Itália) 

 Relatório final 
OMT  

PNUMA 

2000 
 Primeiro Fórum Mundial Ministerial 

do Ambiente (Malmö – Suécia) 
 Declaração de Malmö PNUMA 

2000 
 Cimeira do Milénio (Nova Iorque – 

EUA)  
 Declaração do Milénio Nações Unidas 

2000 

 Conferência Internacional sobre 

Turismo Sustentável nas Ilhas da 

Região Ásia-Pacífico (Sanya – Ilha 

de Hainan – China) 

 Declaração de Hainan 
OMT 

PNUMA 

2001 
 Conselho Europeu de Gotemburgo 

(Suécia) 

 “Desenvolvimento sustentável na 

Europa para um mundo melhor: 

Estratégia da UE em favor do 

desenvolvimento sustentável” 

(Comissão Europeia) 

 “Estratégia para a integração da 

protecção do ambiente e do 

desenvolvimento sustentável na 

política relativa ao mercado 

interno” (Conselho da UE) 

 Estratégia para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 

2001 
 1.ª Conferência Internacional para o 

Turismo Sustentável (Rimini – Itália) 

 Carta de Rimini 

 Rede de Cidades para o 

Turismo Sustentável 

Província de 

Rimini 

2001 

 Comunicação da Comissão Europeia 

ao Conselho da UE, ao Parlamento 

Europeu, ao Comité Económico e 

Social e ao Comité das Regiões  

 “Uma abordagem cooperativa para 

o futuro do turismo europeu” 

Comissão 

Europeia 

2001 
 Resolução do Conselho de Ministros 

n. º 152/2001, de 20 de Setembro 

 Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade  

Conselho de 

Ministros 

2001 

 Seminário europeu (1999 – Lisboa); 

organizado pela SECA – Société 

d'Eco-Aménagement (França) 

 Turismo sustentável e Rede Natura 

2000: orientações, iniciativas e 

boas práticas na Europa 

Comissão 

Europeia 

2002 
 Conselho Europeu de Barcelona 

(Espanha) 

 “Para uma parceria global no 

domínio do desenvolvimento 

sustentável” (Comissão Europeia 

COM(2002) 82 final 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 

2002 
 Conselho Europeu de Sevilha 

(Espanha) 
 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 

2002 
 Cimeira Mundial de Ecoturismo 

(Quebeque – Canadá) 

 Declaração do Quebeque sobre 

Ecoturismo 

PNUMA  

OMT 

2002 

 Cimeira Ibero-americana e do Caribe 

de Autoridades de Turismo e de 

Ambiente (Puerto Ayora – Ilhas 

Galápagos – Equador) 

 Declaração de Galápagos 

Autoridades de 

Turismo e de 

Ambiente Ibero-

americanas e do 

Caribe  

2002  Cimeira Mundial sobre  “Turismo e Alívio da Pobreza” Nações Unidas 
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Desenvolvimento Sustentável 

(Joanesburgo – África do Sul) 

(OMTDeclaração de Quebeque 

sobre Ecoturismo 

 Declaração de Joanesburgo 

2002 

 Decisão n.º 1600/2002/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

da União Europeia de 22 de Julho de 

2002 

 “Ambiente 2010: O Nosso Futuro, 

A Nossa Escolha” (Comissão 

Europeia 

 6.º Programa de Acção 

Comunitário em Matéria de 

Ambiente (2002-2010) 

Parlamento 

Europeu  

Conselho da UE 

2002 
 1.º Fórum Europeu do Turismo 

(Bruxelas – Bélgica) 

 “Agenda 21 – Sustentabilidade no 

sector turístico europeu” 

Comissão 

Europeia 

2003 
 Conferência Ministerial “Ambiente 

para a Europa” (Kiev – Ucrânia) 

 Relatório “O Ambiente na Europa: 

Terceira Avaliação” 

Agência Europeia 

do Ambiente 

2003 

 1.ª Conferência Internacional sobre 

Alterações Climáticas (Djerba – 

Tunísia) 

 Declaração de Djerba sobre 

Turismo e Alterações Climáticas 
OMT 

2003 

 Conferência Regional das Américas 

sobre Certificação de 

Sustentabilidade das Actividades 

Turísticas (Sauípe – Bahía – Brasil) 

 Recomendações  

OMTRainforest 

Alliance 

TIES 

Instituto de 

Hospitalidade 

(Brasil) 

2003 
 Reunião sobre turismo comunitário 

(San José – Costa Rica) 

 Declaração de São José sobre 

Turismo Rural e Comunitário 

Representantes dos 

povos indígenas e 

comunidades 

rurais da América 

Latina 

2003 

 Comunicação da Comissão Europeia 

ao Conselho da UE, ao Parlamento 

Europeu, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das 

Regiões COM(2003) 716 final 

 “Orientações de base para a 

sustentabilidade do turismo 

europeu” 

Comissão 

Europeia 

2004 

 Comunicação da Comissão Europeia 

ao Conselho da UE e ao Parlamento 

Europeu COM(2004) 101 final 

 “Construir o nosso futuro em 

comum” 

Comissão 

Europeia 

2004 

 4.ª Conferência Europeia sobre 

Cidades e Vilas Sustentáveis 

(Aalborg – Dinamarca)  

 Inspirando o Futuro: Aalborg +10 

 Os compromissos de Aalborg 
Cidade de Aalborg 

2004 

 Reunião sobre alternativas ao turismo 

tradicional no âmbito do projecto 

ETSM – INTERREG III 2000-2006 

(Djerba – Tunísia) 

 Turismo Desportivo Sustentável – 

ETSM 

 Carta Internacional de Turismo 

e Desporto Sustentáveis 

Ceuta e Múrcia 

(Espanha) 

Tunes (Tunísia) 

Viareggio (Itália) 

Algarve 

2004 
 Fórum Universal das Culturas 

(Barcelona – Espanha)  

 Declaração sobre o Turismo, a 

Diversidade Cultural e o 

Desenvolvimento Sustentável 

Instituto de 

Turismo 

Responsable 

2004 

 Sétima reunião da Conferência das 

Partes da Convenção da Diversidade 

Biológica (Kuala Lumpur – Malásia) 

 Directrices sobre Diversidad 

Biológica e Desarrollo del 

Turismo 

CDB 

2005 

 Reunião Internacional para analisar a 

execução do Programa de Acção para 

o desenvolvimento sustentável dos 

pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento (Port Louis – Ilhas 

 Declaração das Maurícias Nações Unidas 
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Maurícias) 

2005 
 Conselho Europeu de Bruxelas 

(Bélgica) 

 Declaração sobre os Princípios 

Orientadores do Desenvolvimento 

Sustentável 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 

2005 

 Reunião entre a OMT representantes 

do sector turístico, de outros 

organismos das Nações Unidas, de 

governos e da sociedade civil (Nova 

Iorque – EUA)  

 Declaração: O turismo ao serviço 

dos objectivos de 

desenvolvimento do milénio 

OMT 

2005 

 8.ª Sessão Plenária da Assembleia-

Geral das Nações Unidas (Nova 

Iorque – EUA) 

 Conferência Mundial de 2005 Nações Unidas 

2005 

 Jornal Oficial das Comunidades 

Europeias, C 46 de 24 de Fevereiro 

de 2006 

 Declaração: O Consenso Europeu 

sobre o Desenvolvimento 

Comissão 

Europeia 

Parlamento 

Europeu 

Conselho da UE 

2005 

 Livro Making Tourism More 

Sustainable: A Guide for Policy 

Makers 

 12 metas para alcançar o turismo 

sustentável 

OMT 

PNUMA 

2006 
 Comunicação da Comissão Europeia 

COM(2006) 134 final 

 “Uma política de turismo europeia 

renovada: Rumo a uma parceria 

reforçada para o turismo na 

Europa” 

Comissão 

Europeia 

2006 
 Conselho Europeu de Bruxelas 

(Bélgica) 

 Nova Estratégia da União 

Europeia para o Desenvolvimento 

Sustentável 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 

2007 
 Relatório do Grupo para a 

Sustentabilidade do Turismo 

 Plano de Acção para um Turismo 

Europeu Mais Sustentável 
GST 

2007 

 5.ª Conferência Europeia de Cidades 

e Vilas Sustentáveis (Sevilha – 

Espanha) 

 Taking the Commitments to the 

Streets 
Cidade de Sevilha 

2007 
 Conferência Mundial de Ecoturismo 

(Oslo – Noruega) 
 Declaração de Oslo 

TIES 

PNUMA  

Ecotourism 

Norway 

2007 

 Reunião informal dos Ministros dos 

Estados-Membros da UE, 

responsáveis pelo Desenvolvimento 

Urbano e Coesão Territorial (Leipzig 

– Alemanha) 

 Relatório “O desenvolvimento 

urbano integrado – condição 

indispensável para o êxito da 

sustentabilidade urbana” 

(Presidência alemã) 

 Carta de Leipzig sobre as 

Cidades Europeias Sustentáveis 

Ministros dos 

Estados-Membros 

da UE 
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2007 

 Edição revista e actualizada da Carta 

Europeia do Turismo Sustentável em 

áreas Protegidas 

 Agenda 21 (Nações Unidas; 1992) 

 Relatório Loving them to death? 

Sustainable Tourism in Europe's 

Nature and National Parks 

(Europarc Federation; 1993) 

 6.º Programa de Acção 

Comunitário em Matéria de 

Ambiente (UE; 2002) 

 Directrices sobre Diversidad 

Biológica e Desarrollo del 

Turismo (CDB; 2004) 

 Carta Europeia do Turismo 

Sustentável em Áreas 

Protegidas 

Europarc 

Federation 

2007 

 Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 109/2007, de 28 de Dezembro de 

2006 

 Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 

Conselho de 

Ministros 

2007 

 2.ª Conferência Internacional sobre 

Alterações Climáticas e Turismo 

(Davos – Suíça) 

 Declaração de Davos “Alterações 

climáticas e turismo: responder 

aos desafios mundiais” 

OMT 

PNUMA 

OMM 

FEM 

Governo Suíço 

2007 
 Comunicação da Comissão Europeia 

COM(2007) 621 final 

 Plano de Acção para um Turismo 

Europeu Mais Sustentável  

 Agenda para um Turismo 

Europeu Sustentável e 

Competitivo 

Comissão 

Europeia 

2007 
 Conferência Ministerial “Ambiente 

para a Europa” (Belgrado – Sérvia) 

 Relatório “O Ambiente na Europa: 

Quarta Avaliação” 

Agência Europeia 

do Ambiente 

2007 
 Jornal Oficial da União Europeia C 

115 de 9 de Maio de 2008 
 Tratado de Lisboa 

Chefes de Estado e 

de Governo dos 

países da UE 

2008 

 16ª Assembleia-Geral do 

International Council on Monuments 

and Sites (Quebeque – Canadá) 

 Carta dos Itinerários Culturais ICOMOS 

2008 

 Parceria para os Critérios Globais de 

Turismo Sustentável (GSTC 

Partnership) 

 Critérios Globais de Turismo 

Sustentável 

Rainforest 

Alliance 

PNUMANações 

Unidas 

OMT 

2008 
 Congresso Mundial da Natureza 

(Barcelona – Espanha) 
 Resoluções e recomendações UICN 

2008 

 2.ª Conferência Internacional sobre 

Turismo Sustentável (Riccione –

Rimini – Itália) 

 Carta de Rimini por um Turismo 

Sustentável e Competitivo 

 The Network of European 

Competitiveness and Sustainable 

Tourism Regions (NECSTouR) 

Província de 

Rimini 

2009 
 Fórum Social Mundial (Belém – Pará 

– Brasil) 
 Declaração de Belém 

Fórum Global 

sobre Turismo 

Sustentável 

Fonte: produção própria. 
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Anexo 44 – Pólos de Desenvolvimento Turístico do Douro e da Serra da Estrela 
 

 
Fonte: produção própria, baseada no DL 67/2008, de 10 de Abril 

Cartografia de base: IGP. 

 

 
Anexo 45 – Pólos de Desenvolvimento Turístico de Leiria-Fátima e do Oeste 
 

 
Fonte: produção própria, baseada no DL 67/2008, de 10 de Abril 

Cartografia de base: IGP. 
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Anexo 46 – Pólos de Desenvolvimento Turístico do Litoral Alentejano e do Alqueva 
 

 

Fonte: produção própria, baseada no DL 67/2008, de 10 de Abril 

Cartografia de base: IGP. 

 
Anexo 47 – Pólo de Desenvolvimento Turístico do Porto Santo 
 

 

Fonte: produção própria, baseada no DL 67/2008, de 10 de Abril 

Cartografia de base: IGP. 
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Anexo 48 – Pólo-Região de Desenvolvimento Turístico dos Açores 

 

Fonte: produção própria, baseada no DL 67/2008, de 10 de Abril 

Cartografia de base: IGP. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 49 – Lei de Bases do Turismo 
 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 191/2009 

de 17 de Agosto 

Consciente da crescente importância do turismo na economia nacional, o XVII Governo Constitucional 

adoptou no seu Programa o turismo como área de intervenção prioritária. O turismo representa 

actualmente cerca de 11 % do PIB e emprega mais de 500 000 pessoas, tendo uma capacidade real de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos Portugueses e para a progressão da coesão territorial e 

da identidade nacional, através da promoção do desenvolvimento sustentável em termos ambientais, 

económicos e sociais. 

O Programa do Governo estabelece a necessidade de adopção de uma lei de bases do turismo que 

consagre os princípios orientadores e o objectivo de uma política nacional de turismo, o que se faz através 

do presente decreto-lei. 

Quanto aos princípios gerais, reafirma -se a sustentabilidade ambiental, social e económica do turismo, 

salienta -se a transversalidade do sector, que torna fundamental a articulação das várias políticas 

sectoriais, aposta -se na garantia da competitividade das empresas e da livre concorrência e assegura -se a 

participação dos interessados na definição das políticas públicas. 

Paralelamente, são apontadas como áreas prioritárias de incidência das políticas públicas de turismo os 

transportes e acessibilidades, maxime o transporte aéreo, a qualificação da oferta, a promoção, o ensino e 

formação profissional e a política fiscal, elegendo a competitividade dos agentes económicos como factor 

determinante do desenvolvimento do turismo. 
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Foram ouvidos os órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira e a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses. 

Foi promovida a audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores. 

Foram ouvidas, a título facultativo, as associações representativas do sector.  

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente decreto -lei estabelece as bases das políticas públicas de turismo, enquanto sector estratégico 

da economia nacional, e define os instrumentos para a respectiva execução. 

Artigo 2.º 

Conceitos gerais 

Para os efeitos do presente decreto -lei, entende -se por: 

a) «Turismo», o movimento temporário de pessoas para destinos distintos da sua residência habitual, por 

motivos de lazer, negócios ou outros, bem como as actividades económicas geradas e as facilidades 

criadas para satisfazer as suas necessidades; 

b) «Recursos turísticos», os bens que pelas suas características naturais, culturais ou recreativas tenham 

capacidade de motivar visita e fruição turísticas; 

c) «Turista», a pessoa que passa pelo menos uma noite num local que não seja o da residência habitual e a 

sua deslocação não tenha como motivação o exercício de actividade profissional remunerada no local 

visitado; 

d) «Utilizador de produtos e serviços turísticos», a pessoa que, não reunindo a qualidade de turista, utiliza 

serviços e facilidades turísticas. 

Artigo 3.º 

Princípios gerais 

São princípios gerais das políticas públicas de turismo: 

a) O princípio da sustentabilidade; 

b) O princípio da transversalidade; 

c) O princípio da competitividade. 

Artigo 4.º 

Princípio da sustentabilidade 

O princípio da sustentabilidade traduz -se na adopção de políticas que fomentem: 

a) A fruição e a utilização dos recursos ambientais com respeito pelos processos ecológicos, contribuindo 

para a conservação da natureza e da biodiversidade; 

b) O respeito pela autenticidade sociocultural das comunidades locais, visando a conservação e a 

promoção das suas tradições e valores; 

c) A viabilidade económica das empresas como base da criação de emprego, de melhores equipamentos e 

de oportunidades de empreendedorismo para as comunidades locais. 

Artigo 5.º 

Princípio da transversalidade 

O princípio da transversalidade traduz -se na necessidade de articulação e de envolvimento harmonizado 

de todas as políticas sectoriais que influenciam o desenvolvimento turístico, nomeadamente nos domínios 

da segurança e da protecção civil, do ambiente, do ordenamento do território, dos transportes e das 

acessibilidades, das comunicações, da saúde e da cultura. 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 622 

Artigo 6.º 

Princípio da competitividade 

O princípio da competitividade traduz -se: 

a) Na adopção de políticas de ordenamento do território que potencializem os recursos naturais e culturais 

como fontes de vantagem competitiva para os destinos e produtos turísticos; 

b) Na adopção de mecanismos de regulação focados na qualificação do sector e na defesa do consumidor 

e da concorrência; 

c) Na adopção de políticas de simplificação de procedimentos administrativos, tendo em vista a redução 

dos custos de contexto; 

d) Na adopção de políticas de educação e de formação que garantam o desenvolvimento das competências 

e qualificações necessárias ao desenvolvimento do turismo; 

e) Na adopção de políticas, nomeadamente fiscais e laborais, que permitam às empresas portuguesas 

competir com as dos países concorrentes. 

CAPÍTULO II 

Políticas públicas 

SECÇÃO I 

Política Nacional de Turismo 

Artigo 7.º 

Enquadramento legal 

A Política Nacional de Turismo é prosseguida por um conjunto coerente de princípios e de normas 

reguladoras das actividades turísticas, da organização, atribuições e competências das entidades públicas, 

assim como do exercício das profissões que, por razões de segurança dos consumidores e qualidade do 

serviço, exijam tutela jurídica específica. 

Artigo 8.º 

Plano Estratégico Nacional do Turismo 

1 — As políticas públicas de turismo são enquadradas por um conjunto de directrizes, metas e linhas de 

acção, identificados num Plano Estratégico Nacional. 

2 — A elaboração do Plano Estratégico Nacional do Turismo compete ao membro do Governo 

responsável pela área do turismo. 

3 — Na elaboração do Plano Estratégico Nacional do Turismo devem ser ponderados os interesses 

económicos, sociais, culturais e ambientais e assegurada a participação das entidades representativas de 

tais interesses.  

4 — O Plano Estratégico Nacional do Turismo deve apresentar uma visão de longo prazo e estabilidade 

temporal, embora susceptível de revisão sempre que alterações conjunturais a justifiquem. 

5 — O Plano Estratégico Nacional do Turismo é aprovado por resolução do Conselho de Ministros. 

Artigo 9.º 

Objectivos e meios 

1 — A Política Nacional de Turismo tem por objectivos, nomeadamente: 

a) Aumentar os fluxos turísticos, bem como a permanência e o gasto médio dos turistas nacionais e 

estrangeiros no País, através da promoção e do apoio ao desenvolvimento dos produtos e destinos 

turísticos regionais; 

b) Contribuir para o desenvolvimento económico e social do País, para a criação de emprego, para o 

crescimento do produto interno bruto e para a redução de assimetrias regionais; 

c) Promover o reforço da organização regional do turismo, contribuindo para uma efectiva aproximação 

às comunidades locais e às empresas; 

d) Promover a generalização do acesso dos Portugueses aos benefícios do turismo; 
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e) Promover a acessibilidade às actividades e empreendimentos turísticos de pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade condicionada; 

f) Estimular a competitividade internacional da actividade turística portuguesa através da qualificação da 

oferta e, nomeadamente, do incentivo à inovação e à criatividade; 

g) Criar as condições mais favoráveis para o aumento do investimento privado no turismo; 

h) Construir uma identidade turística nacional e uma atitude de hospitalidade transversal a todo o País; 

i) Estimular a concretização de parcerias público-privadas na prossecução da política de turismo e no seu 

financiamento;  

j) Introduzir mecanismos de compensação em favor das comunidades locais pela conversão do uso do 

solo e pela instalação de empreendimentos turísticos em zonas territoriais não destinadas previamente a 

uma finalidade turística. 

2 — Os objectivos enumerados no número anterior concretizam -se, nomeadamente, através dos seguintes 

meios:  

a) Estímulo às entidades regionais e locais a planear, nas suas áreas de intervenção, actividades turísticas 

atractivas de forma sustentável e segura, com a participação e em benefício das comunidades locais; 

b) Incentivo à instalação de equipamentos e à dinamização de actividades e serviços de expressão 

cultural, animação turística, entretenimento e lazer que contribuam para a captação de turistas e 

prolongamento da sua estada no destino; 

c) Fomento da prática de um turismo responsável, promovendo a actividade como veículo de educação e 

interpretação ambiental e cultural e incentivando a adopção de boas práticas ambientais e de projectos de 

conservação da natureza que permitam uma utilização eficiente dos recursos, minimizando o seu impacto 

nos ecossistemas;  

d) Adopção de medidas de política fiscal como incentivo ao desenvolvimento sustentável das actividades 

turísticas; 

e) Dinamização do turismo em espaço rural como factor de desenvolvimento económico e de correcção 

das assimetrias regionais; 

f) Promoção e organização de programas de aproximação entre o turismo e a sociedade civil; 

g) Dinamização de projectos de turismo social, com particular incidência nos segmentos jovem, sénior e 

familiar. 

SECÇÃO II 

Áreas de actuação 

Artigo 10.º 

Qualificação da oferta 

1 — A qualificação da oferta de produtos e destinos turísticos nacionais tem por objectivo aumentar a 

competitividade e a visibilidade da oferta turística nacional relativamente a mercados concorrentes, bem 

como garantir um elevado nível de satisfação dos turistas e utilizadores de bens e serviços turísticos, e 

deve orientar -se pelos seguintes parâmetros: 

a) Valorização das zonas especialmente vocacionadas para a actividade turística, prevendo a instalação de 

projectos turísticos de qualidade nos instrumentos de gestão territorial aplicáveis; 

b) Agilização de procedimentos de licenciamento de infra-estruturas, estabelecimentos, 

empreendimentos, empresas e actividades que contribuam para o desenvolvimento de uma oferta turística 

de qualidade; 

c) Adopção de soluções que incentivem a inovação e a criatividade; 

d) Dinamização de produtos turísticos inovadores, em função da evolução da procura e das características 

distintivas dos destinos regionais; 

e) Promoção e incentivo à valorização das envolventes turísticas, nomeadamente do património cultural e 

natural; 

f) Optimização dos recursos agrícolas e das actividades desenvolvidas em meio rural enquanto recursos 

turísticos; 
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g) Valorização do serviço como elemento chave diferenciador da oferta turística, incentivando a adopção 

de mecanismos de certificação. 

2 — Pode ser atribuído o estatuto de utilidade turística a empreendimentos, equipamentos e 

estabelecimentos prestadores de serviços turísticos que satisfaçam os requisitos e condições definidos em 

diploma legal, como meio de incentivo à qualificação da oferta turística nacional. 

Artigo 11.º 

Formação e qualificação dos recursos humanos 

1 — A valorização dos recursos humanos constitui uma prioridade da Política Nacional de Turismo, 

assumindo a formação profissional um papel central na melhoria dos níveis de qualificação dos jovens e 

dos activos empregados ou desempregados do sector e de oferta turística através da progressiva 

disseminação de uma cultura de serviço. 

2 — São objectivos da política de qualificação dos recursos humanos do sector do turismo: 

a) Garantir uma qualificação inicial aos jovens que pretendam ingressar no mercado de trabalho, através 

de percursos de dupla qualificação escolar e profissional; 

b) Promover a formação contínua dos trabalhadores empregados ou desempregados, através de itinerários 

de qualificação modularizados, enquanto instrumento para a valorização e actualização profissionais e 

para a competitividade das empresas; 

c) Promover e regular o acesso ao reconhecimento, validação e certificação das qualificações 

profissionais para efeitos de acesso ao exercício de profissões turísticas em Portugal; 

d) Desenvolver novos perfis profissionais para o sector do turismo e adequar a regulamentação das 

actividades e profissões do sector; 

e) Impulsionar a qualificação ou a reconversão profissional de trabalhadores desempregados, com vista a 

um rápido reingresso ao mercado de trabalho. 

3 — A prossecução dos objectivos referidos no número anterior deve pautar-se pelos seguintes 

parâmetros:  

a) Adaptação da oferta formativa às necessidades da procura; 

b) Adequação da capacidade de formação nos estabelecimentos de ensino em função do desenvolvimento 

turístico das diversas regiões; 

c) Promoção de parcerias com as empresas, parceiros sociais, associações profissionais, universidades e 

demais estabelecimento de ensino; 

d) Criação de uma cultura de aprendizagem, reconhecendo e validando as aprendizagens em contextos 

informais e não-formais, com vista ao reconhecimento escolar e profissional. 

Artigo 12.º 

Promoção turística 

1 — A promoção turística tem como objectivos principais o crescimento das receitas turísticas em 

proporção superior ao aumento do número de turistas e aos demais indicadores da actividade, em 

particular nos mercados emissores tradicionais, a progressiva diversificação de mercados emissores e o 

aumento do volume do consumo turístico interno. 

2 — A promoção turística deve ser desenvolvida em torno dos seguintes eixos: 

a) Posicionamento da marca Portugal baseado em factores distintivos sólidos que sustentem uma 

comunicação eficaz e adequada aos segmentos preferenciais da procura; 

b) Reforço e desenvolvimento das marcas regionais em articulação com a marca Portugal; 

c) Progressiva participação do sector privado nas estruturas com responsabilidades na promoção, bem 

como nos respectivos processos de decisão e financiamento; 

d) Crescente profissionalização das entidades com responsabilidade na promoção externa, assegurando a 

representatividade dos agentes públicos e privados nessas entidades; 

e) Captação de eventos, reuniões e congressos nacionais e internacionais. 
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Artigo 13.º 

Acessibilidades 

1 — As acessibilidades constituem um factor fundamental para a mobilidade e captação de turistas e para 

o aumento da competitividade de Portugal enquanto destino turístico. 

2 — As políticas públicas devem promover a mobilidade dos turistas nacionais e estrangeiros, através da 

qualificação e do reforço das ligações e infra-estruturas aéreas, rodoviárias, ferroviárias, marítimas e 

fluviais, tendo em conta a localização dos mercados e destinos. 

3 — A mobilidade no território nacional deve, ainda, ser promovida através da criação de circuitos 

turísticos integrados, designadamente através do desenvolvimento de redes de ciclovias e de caminhos 

pedonais. 

Artigo 14.º 

Apoio ao investimento 

Devem ser implementados mecanismos de apoio à actividade turística e de estímulo ao desenvolvimento 

das pequenas e médias empresas (PME), nomeadamente através do aumento e diversificação de linhas de 

incentivo e de financiamento, bem como ao apoio ao investimento público de interesse turístico, 

privilegiandoem ambos os casos a inovação, a qualificação e a sustentabilidade. 

Artigo 15.º 

Informação turística 

1 — A informação ao turista deve evoluir para o funcionamento em rede através da criação de uma rede 

nacional de informação turística, que garanta a qualidade e um nível homogéneo da informação prestada 

ao turista, independentemente do ponto em que seja solicitada, e na qual se privilegie a maior interacção 

possível com os turistas. 

2 — Cabe às entidades públicas, centrais, regionais e locais, em colaboração com o sector privado, a 

produção de conteúdos informativos e a sua disponibilização aos turistas. 

3 — A adaptação e harmonização da sinalização rodoviária e da sinalética turística, enquanto 

instrumentos essenciais para o desenvolvimento de produtos e destinos turísticos e para a satisfação dos 

turistas, constituem um eixo determinante da política nacional de informação turística. 

Artigo 16.º 

Conhecimento e investigação 

1 — A autoridade turística nacional, em colaboração com as entidades regionais e locais do turismo, deve 

assegurar a coordenação de estudos, bem como o intercâmbio de informação relativa às actividades e aos 

empreendimentos turísticos, integrando entidades públicas ou privadas de investigação, formação e 

ensino na disponibilização, análise e divulgação dessa informação. 

2 — O intercâmbio de informações relativas às actividades e aos empreendimentos turísticos visam dotar 

as entidades públicas e privadas do conhecimento detalhado e aprofundado da oferta e da procura 

turística, possibilitando a adequação daquela às características e preferências dos consumidores. 

3 — Cabe à autoridade turística nacional a criação, o desenvolvimento e a manutenção de um registo 

nacional de turismo que centralize e disponibilize toda a informação relativa aos empreendimentos e 

empresas do turismo em operação no País. 

4 — As entidades regionais e locais com competências no turismo e os agentes privados devem 

disponibilizar à autoridade turística nacional toda a informação necessária para a criação e manutenção do 

registo nacional do turismo. 

CAPÍTULO III 

Agentes do turismo 

Artigo 17.º 

Agentes públicos do turismo 

1 — Consideram -se agentes públicos do turismo todas as entidades públicas centrais, regionais e locais 

com atribuições no planeamento, desenvolvimento e concretização das políticas de turismo, 

nomeadamente:  
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a) O membro do Governo responsável pela área do turismo; 

b) A autoridade turística nacional; 

c) As entidades regionais de turismo; 

d) As direcções regionais de economia; 

e) As comissões de coordenação e desenvolvimento regional; 

f) O Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. (ICNB, IP); 

g) As regiões autónomas; 

h) As autarquias locais. 

2 — Os agentes públicos do turismo têm como missão promover o desenvolvimento da actividade 

turística através da coordenação e da integração das iniciativas públicas e privadas, de modo a atingir as 

metas do Plano Estratégico Nacional do Turismo. 

3 — Considera -se, ainda, que intervêm na prossecução da Política Nacional de Turismo as entidades 

públicas centrais, regionais e locais que, não tendo atribuições específicas na área do turismo, sejam 

responsáveis pela gestão e exploração de equipamentos e recursos turísticos. 

 

Artigo 18.º 

Fornecedores de produtos e serviços turísticos 

1 — São fornecedores de produtos e serviços turísticos as pessoas singulares ou colectivas que exerçam 

uma actividade organizada para a produção, comercialização, intermediação e gestão de produtos e 

serviços que concorram para a formação de oferta turística nacional, nomeadamente: 

a) Agências de viagens e turismo; 

b) Empresas ou entidades exploradoras de empreendimentos turísticos; 

c) Empresas de aluguer de veículos de passageiros sem condutor; 

d) Empresas de animação turística e operadores marítimo-turísticos; 

e) Estabelecimentos de restauração e bebidas; 

f) Empresas concessionárias de jogos de fortuna e azar; 

g) Entidades prestadoras de serviços na área do turismo social; 

h) Empresas de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário e marítimo de passageiros e entidades gestoras 

das respectivas infra-estruturas de transporte. 

2 — Considera -se, ainda, que concorrem para a formação da oferta turística os estabelecimentos de 

alojamento local, as empresas organizadoras de eventos, congressos e conferências, bem como os agentes 

económicos que, operando noutros sectores de actividade, sejam responsáveis pela gestão e exploração de 

equipamentos e recursos turísticos. 

Artigo 19.º 

Direitos dos fornecedores de produtos e serviços turísticos 

São direitos dos fornecedores de produtos e serviços turísticos: 

a) O acesso a programas de apoio, financiamento ou outros benefícios, nos termos de diploma legal; 

b) A menção dos seus empreendimentos ou estabelecimentos comerciais, bem como dos serviços e 

actividades que exploram ou administram, em campanhas promocionais organizadas pelas entidades 

responsáveis pela promoção interna e externa, para as quais contribuam financeiramente; 

c) Constar dos conteúdos informativos produzidos e divulgados pelas entidades públicas com 

responsabilidades na área do turismo. 

Artigo 20.º 

Deveres dos fornecedores de produtos e serviços turísticos 

São deveres dos fornecedores de produtos e serviços turísticos: 

a) Cumprir a legislação específica aplicável às respectivas actividades; 
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b) Apresentar preços e tarifas ao público de forma visível, clara e objectiva, nos termos da legislação 

aplicável;  

c) Desenvolver a sua actividade com respeito pelo ambiente, pelo património cultural e pelas 

comunidades locais; 

d) Assegurar a existência de sistemas de seguro ou de assistência apropriados que garantam a 

responsabilidade civil dos danos causados aos turistas e consumidores de produtos e serviços turísticos, 

assim como a terceiros, ocorridos no âmbito do exercício da actividade turística; 

e) Adoptar as melhores práticas de gestão empresarial e de qualidade de serviço e procedimentos de 

controlo interno da sua actividade; 

f) Adoptar práticas comerciais leais e transparentes, não lesivas dos direitos e interesses legítimos dos 

consumidores de produtos turísticos e respeitadoras das normas da livre concorrência. 

Artigo 21.º 

Participação das associações 

As associações empresariais, sindicais e outras da área do turismo constituem parceiros fundamentais na 

definição e prossecução das políticas públicas de turismo. 

CAPÍTULO IV 

Direitos e deveres do turista e do utilizador de produtos e serviços turísticos 

Artigo 22.º 

Direitos do turista e do utilizador de produtos e serviços turísticos 

Sem prejuízo dos demais direitos reconhecidos em legislação especial, o turista e o utilizador de produtos 

e serviços turísticos gozam dos seguintes direitos: 

a) Obter informação objectiva, exacta e completa sobre todas e cada uma das condições, preços e 

facilidades que lhe oferecem os fornecedores de produtos e serviços turísticos; 

b) Beneficiar de produtos e serviços turísticos nas condições e preços convencionados; 

c) Receber documentos que comprovem os termos da sua contratação e preços convencionados; 

d) Fruir de tranquilidade, privacidade e segurança pessoal e dos seus bens; 

e) Formular reclamações inerentes ao fornecimento de produtos e prestação de serviços turísticos, de 

acordo com o previsto na lei, e obter respostas oportunas e adequadas; 

f) Fruir dos produtos e serviços turísticos em boas condições de manutenção, conservação, higiene e 

limpeza;  

g) Obter a informação adequada à prevenção de acidentes, na utilização de serviços e produtos turísticos. 

Artigo 23.º 

Deveres do turista e do utilizador de produtos e serviços turísticos 

O turista e o utilizador de produtos e serviços turísticos têm os seguintes deveres: 

a) Cumprir a lei e os regulamentos vigentes; 

b) Respeitar o património natural e cultural das comunidades, bem como os seus costumes; 

c) Utilizar e fruir dos serviços, produtos e recursos turísticos com respeito pelo ambiente e tradições 

nacionais;  

d) Adoptar hábitos de consumo ético e sustentável dos recursos turísticos. 

CAPÍTULO V 

Financiamento e fiscalidade 

Artigo 24.º 

Suporte financeiro 

O suporte financeiro ao turismo assenta nas seguintes fontes de financiamento: 

a) O Orçamento do Estado, pela transferência de verbas destinadas ao sector do turismo para a autoridade 

turística nacional e para as entidades regionais de turismo; 
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b) As receitas provenientes do imposto sobre o jogo e das concessões das zonas de jogo, dentro dos 

limites definidos na lei de enquadramento orçamental; 

c) Os recursos financeiros alocados pelas entidades privadas e pelas entidades públicas regionais e locais, 

bem como pelas instituições comunitárias; 

d) Os recursos financeiros provenientes de outras entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais;  

e) Outras receitas próprias da autoridade turística nacional. 

Artigo 25.º 

Política fiscal 

No âmbito da política nacional de turismo, pode ser promovida a adopção de medidas de política fiscal 

que contribuam para o maior desenvolvimento das actividades económicas que integram o sector do 

turismo, estimulem o consumo turístico interno e a deslocação turística dos portugueses em território 

nacional, promovam a competitividade internacional das empresas, ou que incentivem a adopção de 

práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do turismo. 

CAPÍTULO VI 

Representação internacional 

Artigo 26.º 

Cooperação e participação internacional 

A representação internacional de Portugal no sector do turismo deve ser assegurada, nomeadamente, 

através das seguintes linhas: 

a) Desenvolvimento de programas de cooperação internacional de carácter bilateral e multilateral no 

sector do turismo; 

b) Participação nos diversos organismos internacionais com competências na área do turismo, com 

particular ênfase nos grupos de trabalho que incidam sobre matérias de interesse para o desenvolvimento 

da actividade turística nacional no âmbito dos princípios e objectivos definidos no presente decreto-lei. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de Junho de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de 

Sousa — Luís Filipe Marques Amado — Fernando Teixeira dos Santos — Manuel Pedro Cunha da Silva 

Pereira — João António da Costa Mira Gomes — Rui Carlos Pereira — Francisco Carlos da Graça 

Nunes Correia — Manuel António Gomes de Almeida de Pinho — Jaime de Jesus Lopes Silva — Mário 

Lino Soares Correia — José António Fonseca Vieira da Silva — Ana Maria Teodoro Jorge — Valter 

Victorino Lemos — José Mariano Rebelo Pires Gago — José António de Melo Pinto Ribeiro. 

Promulgado em 7 de Agosto de 2009. 

Publique -se. 

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 

Referendado em 10 de Agosto de 2009. 

Pelo Primeiro -Ministro, Luís Filipe Marques Amado, 

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. 

Fonte: Ministério da Economia e da Inovação (2009a).  
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Anexo 50 – Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres da FCMP 

Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres 

Decorre da Lei de Bases do Desporto, do Regime Jurídico das Federações Desportivas e do Estatuto de 

Utilidade Pública Desportiva, a competência da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal 

(FCMP), para o exercício de poderes regulamentares, no âmbito das modalidades que desenvolve, entre 

as quais o pedestrianismo. 

O pedestrianismo em Portugal tem sofrido um incremento significativo, resultante do empenho da FCMP, 

das suas Associadas, das Autarquias e de outras entidades igualmente empenhadas na prática desta 

modalidade desportiva. 

A regulamentação da prática do pedestrianismo tem subjacente a marcação dos percursos pedestres. 

O pedestrianismo pratica-se, regra geral, em caminhos tradicionais e antigos, que merecem ser 

preservados, por serem um meio privilegiado de contacto com a natureza e de interpretação do meio 

ambiente promovendo o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza. 

Os percursos pedestres devidamente marcados, em áreas de grande interesse, promovidos e monitorizados 

com vista à sua manutenção, tornam-se apetecíveis como produtos de turismo activo, dignificam os 

promotores e contribuem para o desenvolvimento socioeconómico das regiões onde se encontram 

implantados. 

Um percurso pedestre marcado no terreno poderá equiparar-se a uma instalação desportiva e, isso implica 

a responsabilidade de quem o marca, nomeadamente, a responsabilidade civil. 

Os percursos pedestres balizados alimentam uma tradição de mais de um século na Europa, fazendo parte 

integrante e incontornável das regiões europeias e os sistemas de sinalização enriquecem o património das 

mesmas. 

Coma homologação de percursos pedestres pretende-se garantir a qualidade de instalações para a prática 

do pedestrianismo, bem como a segurança dos praticantes e a protecção do meio onde a modalidade se 

realiza. 

O Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres vem permitir a objectividade, a transparência, a 

uniformização e o rigor dos processos de implementação e manutenção de percursos homologados, 

factores necessários à correcta implantação e desenvolvimento do pedestrianismo. 

O Registo Nacional de percursos pedestres, com a indicação da respectiva numeração, pressupõe a devida 

autorização para a sua implantação e homologação, exigindo a necessária garantia, para a manutenção de 

acordo com as regras integradas nas normas aplicáveis. 

Assim, e visando a aplicação dos princípios gerais de marcação de percursos pedestres adoptados na 

Declaração de Bachynĕ, aprovada na Assembleia Geral da Federação Europeia de Pedestrianismo 

(European Ramblers Association, ERA), realizada em Brilon, Alemanha, no dia 9 de Outubro de 2004, 

compete à Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal a implantação de percursos pedestres e a 

sua homologação, nos termos expressos no presente Regulamento. 

Nestes termos, a Assembleia Geral da FCMP, ao abrigo dos artigos 2.º, 12.º e 20.º a 23.º, da Lei de Bases 

do Desporto, do Regime Jurídico das Federações Desportivas e do artigo 18.º dos seus Estatutos, aprova o 

presente Regulamento para a modalidade de pedestrianismo. 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artigo 1.º 

O presente Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres, visa, no âmbito das atribuições e 

competências da FCMP, definir as regras e a disciplina do processo de homologação de percursos 

pedestres, com o respectivo uso das marcas de sinalização. 

Artigo 2.º 

Para efeitos do disposto no presente Regulamento considera-se: 

a) Percurso Pedestre Homologado: uma instalação desportiva identificada pelas marcas GR (Grande 

Rota), PR (Pequena Rota) ou PL (Percurso Local), com o respectivo Número de Registo, e que possui a 

Marca de Homologação atribuída pela FCMP. Obedece a exigências precisas no tocante ao traçado, 

marcação e manutenção, nomeadamente no que respeita à segurança dos praticantes e à preservação do 

meio. É um itinerário sinalizado no terreno através de marcas da FCMP, geralmente em ambientes 
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naturais e/ou ao longo de caminhos tradicionais. Estes percursos só serão válidos se estiverem 

homologados pela FCMP.  

b) Grande Rota: a que é identificada pela sigla GR, seguida do Número de Registo, ou seja, por exemplo, 

GR 22, sinalizada no terreno com marcas de cores vermelho e branco. É um itinerário pedestre que 

demora mais de uma jornada a percorrer, com mais de 30 quilómetros de extensão e, um itinerário 

pedestre que liga, por vezes, regiões ou países, podendo servir de “espinha dorsal” a redes de percursos de 

Pequena Rota PR, como a GR 14 Rota dos Vinhos da Europa. 

c) Grande Rota Transeuropeia: uma Grande Rota que atravessa vários países europeus, com um Número 

de Registo europeu atribuído pela ERA, European Ramblers Association e se identifica pela sigla GR 

seguida do Número de Registo Nacional e pela letra E (Europa), seguido do Número de Registo Europeu, 

como aGR11-E 9 ou oGR12-E 7. 

d) Pequena Rota: a que se identifica pela sigla PR, seguida do Número de Registo e de três letras que 

seguem a nomenclatura utilizada nas letras designativas de município pela Direcção Geral de Viação, 

como a PR 1 FAR. É sinalizada no terreno com marcas de cores vermelho e amarelo, demora menos de 

uma jornada a percorrer e tem menos de 30 quilómetros de extensão. 

e) Percurso Local: o que se identifica pela sigla PL seguida do Número de Registo e de três letras que 

seguem a nomenclatura utilizada nas letras designativas de município pela Direcção Geral de Viação, por 

exemplo PL 1 FAR. É sinalizada no terreno com marcas de cores verde e branco. É um percurso pedestre 

cuja totalidade ou mais de metade do trajecto discorre em ambiente urbano. 

Artigo 3.º 

Um percurso PR ou PL que passe por mais de um município possui a sequência de três letras 

correspondente aos municípios atravessados, por ordem decrescente da extensão do troço em cada um 

deles, como por exemplo, PR1 FAR-OLH ou PL1 FAR-OLH. 

Artigo 4.º 

As Grandes Rotas, as Pequenas Rotas e os Percursos Locais podem possuir variantes e derivações. 

Artigo 5º 

1.As variantes são percursos de extensão variável, que confluem em dois pontos diferentes de um 

determinado percurso. 

2.As variantes são identificadas pela sigla GR, PR ou PL, seguida do respectivo Número de 

Registo,GR1.1,PR1.1 ou PL1.1. 

Artigo 6.º 

1.As derivações ou ramais são troços sinalizados que se ligam a pontos de interesse. 

2.As derivações não possuem identificação por sigla própria. 

MARCAS 

Artigo 7.º 

1.As marcas são propriedade da FCMP, não podendo ser usadas sem autorização da mesma. 

2.As marcas utilizadas na marcação de percursos pedestres homologados, constantes no anexo I, são: 

a) Caminho certo; 

b) Mudança de direcção: à esquerda e à direita; 

c) Caminho errado; 

d) Caminho certo de PR em GR, PL em GR ou PL em PR. 

3.Ocaminho certo é uma marca: 

a) Que corresponde a dois rectângulos paralelos dispostos segundo a horizontal; 

b) Em que os dois rectângulos têm as dimensões recomendadas de 12 centímetros de comprimento e três 

centímetros de largura, e distam entre si um centímetro; 

c) Em que as dimensões mínimas dos rectângulos são de 10 centímetros de comprimento e 2,5 

centímetros de largura; 
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d) Em que as dimensões máximas dos rectângulos são 15 centímetros de comprimento e 3,5 centímetros 

de largura, mas que em situações excepcionais poderão ser maiores; 

e) Que se coloca no início e ao longo de todo o percurso dando-lhe continuidade e sentido. 

4.Amudança de direcção é uma marca: 

a) Que corresponde a dois rectângulos paralelos, dispostos segundo a horizontal, e o rectângulo inferior 

vermelho, GR, PR e verde PL, apresenta uma ponta em flecha que indica a direcção a seguir e uma barra, 

de dimensões idênticas, disposta em ângulo recto; 

b) Em que as dimensões recomendadas dos rectângulos são 12 centímetros de comprimento e 3 

centímetros de largura, e distam entre si um centímetro; 

c) Em que as dimensões mínimas dos rectângulos são de 10 centímetros de comprimento e 2,5 

centímetros de largura; 

d) Em que as dimensões máximas dos rectângulos são de 15 centímetros de comprimento e 3,5 

centímetros de largura, podendo em situações excepcionais serem maiores; 

e) Que se coloca imediatamente antes de um cruzamento para indicar mudança de direcção. 

5.Ocaminho errado é uma marca: 

a) Que corresponde a dois rectângulos cruzados em “X”, segundo ângulos rectos, em que o vermelho na 

GR, PR e o verde no PL se sobrepõem ao branco ou amarelo; 

b) Em que as dimensões recomendadas dos rectângulos são 12 cm de comprimento e 3 cm de largura; 

c) Em que as dimensões mínimas dos rectângulos são de 10 cm de comprimento e 2,5 cm de largura; 

d) Em que as dimensões máximas dos rectângulos são de 15 cm de comprimento e 3,5 cm de largura, mas 

que, em situações excepcionais poderão ser maiores; 

e) Que se coloca à entrada de caminhos a evitar. 

6.Ocaminho certo de PR em GR, PL em GR ou PL em PR é uma marca: 

a) Que corresponde a três rectângulos, GR, branco e vermelho, PR, amarelo e vermelho e PL, branco e 

verde, paralelos dispostos segundo a horizontal; 

b) Em que os três rectângulos têm as dimensões recomendadas de 12 centímetros de comprimento e 3 

centímetros de largura, e distam entre si um centímetro; 

c) Em que as dimensões mínimas dos rectângulos são de 10 centímetros de comprimento e 2,5 

centímetros de largura; 

d) Em que as dimensões máximas dos rectângulos são de 15 centímetros de comprimento e 3,5 

centímetros de largura, mas que em situações excepcionais poderão ser maiores; 

e) Que se coloca no início e ao longo de todo o troço em que o traçado de uma PR coincide com o de uma 

GR, o de um PL coincide com o de uma GR ou o de um PL coincide com o de uma PR, dando-lhe 

continuidade e sentido. 

Artigo 8.º 

As cores das marcas são: 

a) Nas GR o vermelho sinal (ral 3001) e o branco (branco); 

b) Nos PR o amarelo ovo ou amarelo forte (ral 1003); 

c) Nos PL o verde (ral 6002) e o branco (branco). 

Artigo 9.º 

As marcas colocam-se em diversos tipos de suportes naturais e artificiais consoante as características dos 

locais. 

Artigo 10.º 

Em determinados locais, o uso de postes como suporte das marcas revela-se a única solução 

Artigo 11.º 

Os postes para suporte de marcas podem variar de tamanho, forma e material, mas devem suportar as 

marcas obedecendo às normas no tocante à forma e às dimensões destas, devendo as mesmas situarem-se 

no mínimo a 80 centímetros a contar do chão. 
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OUTRA SINALÉTICA 

Artigo 12.º 

1.Os painéis informativos são de colocação obrigatória no início e no final de um percurso homologado, 

podendo, também ser colocado em pontos intermédios do percurso, e servem para fornecer um conjunto 

de informações úteis sobre o mesmo. 

2.Nos percursos circulares, os painéis de início e de término do percurso podem ser coincidentes, ou seja, 

basta a colocação de um só painel. 

Artigo 13.º 

Os painéis, de dimensões e formatos variáveis, contêm informações específicas sobre o percurso, 

designadamente, a ficha técnica, o traçado do mesmo e, gerais acerca da história, da gastronomia, da 

fauna, da flora, da geologia, e de outras informações pertinentes, sobre a região que atravessa, devendo, 

também conter a explicação da simbologia que assinalam os percursos. 

Artigo 14.º 

1.As placas indicativas do sentido do percurso de dimensões variáveis, apresentam a forma de rectângulo 

com uma das extremidades em flecha, e servem para indicar o sentido do percurso e a distância entre as 

placas e um ou mais locais. 

2.As placas indicativas do sentido do percurso devem possuir um quadrado de cor vermelha, situado na 

extremidade recta, com as letras GR ou PR e o Número de Registo, a branco ou amarelo, e dois 

triângulos, um vermelho e um branco ou um vermelho e um amarelo, na extremidade correspondente à 

seta e, indicar o nome de um ou mais lugares, a distância a que se situam em quilómetros. Quando tal for 

possível, indicar também o tempo médio que poderá demorar a percorrer. No caso dos PL o quadrado é 

de cor verde, com as letras PL e o Número de Registo a branco e os triângulos, respectivamente, a verde e 

a branco.  

3.As placas indicativas de sentido do percurso e locais são colocadas nos cruzamentos de um percurso ou 

em qualquer ponto que recomende a sua colocação. 

Artigo 15.º 

1. As placas indicativas de lugar ou curiosidade são colocadas no lugar ou junto da curiosidade 

respectiva. 

2. As placas indicativas, de dimensões variáveis, apresentam a forma de rectângulos, e servem para 

indicar um lugar ou curiosidade. 

3.As placas indicativas devem possuir um quadrado de cor vermelha com as letras GR ou PR e o Número 

de Registo, respectivamente a branco ou amarelo, e mencionar o nome do lugar e/ou curiosidade onde se 

encontram. No caso dos PL o quadrado é a verde e as letras PL e o número de Registo a branco. 

Artigo 16.º 

O uso de sinalética complementar é recomendável, nomeadamente em percursos temáticos e/ou de 

interpretação. 

Artigo 17.º 

A sinalética da FCMP inscrita neste Regulamento de Homologação de Percursos é compatível com a 

sinalética interpretativa da paisagem, da geologia, da fauna e da flora e com a sinalética identificativa de 

um determinado percurso temático de peregrinação ou histórico. 

CAPÍTULO II 

FASES DE HOMOLOGAÇÃO 

Artigo 18.º 

1.OProcesso de Homologação de um percurso pedestre obedece a cinco fases: 

a) Projecto; 

b) Registo; 

c) Implantação; 

d) Homologação; 

e) Manutenção 
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2.O Registo Nacional de Percursos Pedestres será sustentado por um arquivo documental sobre a 

respectiva homologação e por uma base de dados, que forneça toda a informação acerca da situação dos 

processos pendentes, incluindo a suspensão de homologação. 

PROJECTO 

Artigo 19.º 

1.Qualquer associação, empresa ou instituição pode promover a implementação de percursos pedestres, 

devendo para o efeito dirigir-se à FCMP que facultará, a informação, as recomendações e os 

esclarecimentos necessários.  

2.A entidade promotora de um percurso pedestre a homologar ou homologado tem de preencher os 

requisitos legais. 

Artigo 20.º 

1.O promotor de um percurso pedestre inicia o processo de homologação através da elaboração e envio 

para a sede da FCMP de um projecto de implementação do percurso, instruído com os seguintes 

elementos: 

a) A sua identificação, número de contribuinte fiscal, morada e respectivos contactos; 

b) Descrição geral do projecto, incluindo os motivos que conduzem à marcação do percurso e os 

objectivos a atingir; 

c) A descrição sumária do percurso, em ambos os sentidos; 

d) As características mais relevantes e consideradas pertinentes da área e locais por onde passa o 

percurso, geologia, fauna, flora, arquitectura tradicional, casas senhoriais, monumentos, gastronomia, 

artes e tradições, entre outras; 

e) Uma ficha técnica na qual conste obrigatoriamente o seguinte:  

- nome do percurso; 

- localização e respectiva região; 

- acessos, estradas que conduzem aos pontos de partida e de chegada; 

- tipo do percurso GR, PR ou PL linear ou circular, generalista ou temático; 

- pontos de partida e de chegada, com a indicação dos nomes; 

- distância em quilómetros; 

- desníveis acumulados em metros; 

- altitude máxima e altitude mínima em metros; 

- duração em horas e /ou dias; 

- grau de dificuldade, I - muito fácil, II - fácil, III - algo difícil, IV - difícil, V- muito difícil; 

- época aconselhada; 

- cartografia, referência das Cartas Militares de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército, na escala 

de 1/25 000, da área por onde passa o percurso; 

f) O traçado do percurso marcado na Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército, na 

escala de 1/25 000; 

g) Um perfil do percurso, com indicações das altitudes principais; 

h) Um plano de manutenção do percurso, em que conste o nome e contactos da entidade responsável pela 

supervisão e manutenção periódica; 

i) A tipologia da sinalização complementar, figuras dos painéis informativos, das placas e postes, com as 

respectivas dimensões e tipologia da informação inclusa, bem como, os materiais utilizados e o número 

de unidades de cada tipologia necessário para marcar o percurso; 

j) As autorizações necessárias para a circulação de pessoas, a marcação do percurso e a implantação de 

sinalização complementar; 

k) Declaração escrita a assumir a obrigação de cumprir o plano de manutenção por um período de 5 anos; 

l) Calendarização da fase de implantação no terreno; 
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m) Projecto de divulgação e suporte informativo: folhetos e topo-guias, entre outros;  

2 Caso seja necessário efectuar obras de recuperação ou melhoramento de troços do percurso, é exigida a 

apresentação dos projectos respectivos segundo os requisitos e as autorizações ou licenças exigidos por 

lei. 

3 Caso seja necessário instalar equipamentos de segurança, corrimões, escadas, pontes, ou outras, será 

exigida a apresentação dos projectos respectivos, segundo os requisitos e as autorizações ou licenças 

exigidos por lei. 

Artigo 21.º 

A FCMP, para além do disposto no n.º 1, do artigo 20.º apoiará as entidades promotoras, através: 

a) Da disponibilização do Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres e/ou documentação com 

as instruções necessárias para a implementação de um percurso a homologar; 

b) Da realização de Acções de Formação, visando a implementação de Percursos Pedestres. 

Artigo 22.º 

Para efectuar o traçado de um percurso pedestre torna-se necessário: 

a) Escolher, na medida do possível, caminhos de terra-batida e/ou empedrados; 

b) Preferir os caminhos tradicionais e históricos, mesmo que se exija a sua recuperação; 

c) Evitar, tanto quanto possível, as estradas asfaltadas e/ou frequentadas por veículos motorizados; 

d) Banir os troços que se mostrem perigosos ou, caso seja possível, efectuar obras que eliminem esses 

perigos; 

e) Efectuar uma derivação sempre que se considere necessário atingir um ponto notável, monumento, 

ruínas, fonte, miradouro, alojamento ou local de reabastecimento afastado do traçado do percurso; 

f) Apurar a propriedade dos caminhos: consulta da autarquia e de eventuais proprietários; 

g) Evitar a marcação em caminhos privados, dando preferência a caminhos públicos ou de serventia; 

h) Consultar as autarquias, Direcções das Áreas Protegidas e Proprietários de modo a obter autorizações 

para a implementação e marcação; 

i) Evitar que coincida com outras GR, PR ou PL. 

Artigo 23.º 

1.O projecto deve ser enviado por correio ou entregue directamente na sede da FCMP. 

2.Os serviços técnicos da FCMP examinam o projecto, verificam se o mesmo se encontra devidamente 

instruído e se está de acordo com as normas aplicáveis. 

Artigo 24.º 

1.No caso do projecto se apresentar incompleto, a entidade promotora será informado pelos Serviços 

acerca dos elementos em falta que impedem a apreciação e análise do processo e de que deverá proceder 

à respectiva correcção, no prazo de 60 dias úteis. 

2.O incumprimento do prazo indicado no número anterior poderá conduzir ao arquivamento do processo. 

3. De modo a agilizar o expediente necessário ao Registo, a FCMP promoverá, na medida do possível, o 

acompanhamento e a troca de informações com a entidade promotora. 

Artigo 25.º 

1.Após a apreciação e análise do projecto e da documentação anexa, pelo técnico competente, a Direcção 

da FCMP delibera acerca da sua viabilidade ou a inviabilidade, no prazo de 30 dias úteis. 

2. Do teor da deliberação será notificado o promotor. Podem estar em causa: a atribuição do Número de 

Registo; a autorização para a implantação no terreno ou alterações e/ou documentação considerada 

necessária. 

3.A falta de resposta satisfatória ou o silêncio da promotora, por mais 60 dias úteis, a contar da data de 

recepção da notificação da deliberação referida no número anterior, poderá acarretar o arquivamento do 

processo pela Direcção da FCMP. 
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REGISTO 

Artigo 26.º 

O registo de um percurso pedestre e a atribuição do respectivo número, concretiza-se com a deliberação 

da Direcção da FCMP, tomada para o efeito. 

IMPORTÂNCIA 

Artigo 27.º 

O registo implica o pagamento, por parte da Entidade Promotora, de importância a definir em documento 

próprio e sujeito a actualização anual, pela Direcção. 

IMPLANTAÇÃO 

Artigo 28.º 

1.A implantação de um percurso pedestre será efectuado com as marcas da FCMP e sempre com o seu 

prévio consentimento. 

2.As marcas constituem a sinalização fundamental para a orientação do pedestrianista. 

Artigo 29.º 

Um percurso pedestre homologado tem de estar marcado no terreno, em conformidade com as normas 

deste Regulamento, de forma a ser percorrido em ambos os sentidos, por qualquer pedestrianista, mesmo 

o mais inexperiente, sem recurso a técnicas ou equipamento de orientação. 

Artigo 30.º 

1.O formato, as dimensões e as cores das marcas não podem ser violadas. 

2.As marcas devem ser colocadas em locais que permitam a sua visibilidade a uma distância razoável e 

serem pintadas com rigor. 

3.As marcas devem ser usadas apenas na medida do necessário, nem a menos porque pode criar 

problemas de orientação, nem a mais pelo impacte ambiental escusado que poderá originar. 

Artigo 31.º 

As marcas devem ser colocadas obrigatoriamente: 

a) No início e no final do percurso pedestre, a menos de 50 metros dos painéis informativos: caminho 

certo; 

b) Antes dos cruzamentos e bifurcações em que se verifique mudança de direcção, a menos de 30 metros: 

mudança de direcção à direita ou à esquerda;  

c) Logo após as mudanças de direcção, para confirmar o trajecto certo, a menos de 50 metros: caminho 

certo; 

d) Logo após o início de caminhos a evitar, a menos de 30 metros, em áreas sujeitas a condições 

meteorológicas adversas, nomeadamente nevoeiros frequentes: caminho errado. 

Artigo 32.º 

Acolocação das marcas deve privilegiar a segurança, tendo em consideração a variação das condições 

climatéricas ao longo do ano, e a morfologia do terreno. 

Artigo 33.º 

A distância entre as marcas e necessariamente o número de marcas, varia consoante o terreno seja mais 

ou menos acidentado e o caminho apresente mais ou menos cruzamentos, mas a distância não deve 

ultrapassar os 250 metros. 

Artigo 34.º 

1.Os suportes onde se colocam as marcas devem ser escolhidos com o devido cuidado, para garantir 

solidez e durabilidade. 

2.A colocação de marcas em edificações deve ser bastante ponderada e exige autorização prévia dos 

respectivos proprietários. 

3.Não se devem colocar marcas em monumentos, cruzeiros, alminhas, fontes ou outras construções de 

valor histórico e/ou arquitectónico. 
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4.Em determinados locais, o uso de postes pode revelar-se a única opção. 

Artigo 35.º 

As placas indicativas do sentido do percurso devem ser colocadas sempre que exista coincidência de 

percursos pedestres. 

Artigo 36.º 

1.É obrigatório que, após 50 metros da confluência de dois ou mais percursos seja colocada sinalética que 

indique o Número de Registo dos percursos pedestres correspondentes.  

2.Sempre que dois percursos coincidam em determinado troço, é obrigatório que, após 50 metros da 

confluência seja colocada sinalética indicativa do Número de Registo do percurso correspondente. 

3.A colocação de sinalética nas confluências é da responsabilidade da entidade promotora que se encontra 

a marcar o respectivo percurso, tendo inclusivamente que colocar marcas que indiquem o Número de 

Registo nos percursos previamente implantados, mesmo que tais actos tenham sido praticados por outras 

entidades. 

HOMOLOGAÇÃO 

Artigo 37.º 

1.A homologação consubstancia-se no certificado de qualidade emitido pela Direcção da FCMP. 

2.A entidade promotora deve solicitar a visita técnica para a homologação do percurso pedestre, logo que 

a fase de implantação esteja concluída. 

3. A visita técnica para a homologação de percurso(s) comporta custos, a suportar pela Entidade 

Promotora, definidos em documento próprio e sujeitos a actualização anual, pela Direcção. 

4.O controlo de qualidade é garantido pelo processo de homologação, nomeadamente através de vistorias 

efectuadas por Técnicos de Pedestrianismo ao serviço da FCMP, segundo o Protocolo de Vistoria para 

Homologação de Percursos Pedestres, conforme documento que constitui o Anexo II. 

5.O técnico de pedestrianismo que proceda à visita técnica e ao preenchimento do Protocolo de 

Homologação, na sequência do pedido da entidade promotora, elaborará o respectivo relatório e emitirá 

parecer acerca da homologação, que poderá ser total, parcial, condicionada ou recusada. 

Artigo 38.º 

1.A entidade promotora será responsável pela edição de publicação topo-guia, livro ou folheto, sobre o 

percurso contendo, pelo menos, os seguintes: 

a) Descrição do percurso; 

b) Infografia em Corel; 

c) Ficha técnica; 

d) Recomendações de segurança pertinentes e contactos de entidades que possam prestar serviços de 

socorro e de informação meteorológica; 

E) Eventuais condicionalismos; 

f) Elementos relevantes da área ou locais de interesse; 

g) Ano de edição. 

2.A entidade promotora deve publicar, no mínimo, 2 500 folhetos informativos, dos quais 1 000 são para 

a FCMP. 

3.A publicação deve cumprir níveis mínimos de qualidade dos conteúdos escritos e gráficos. 

Artigo 39.º 

1.A homologação de um percurso é da competência da Direcção da FCMP, que deliberará sobre o 

mesmo, com base no parecer emitido pelo técnico de pedestrianismo e de outros elementos carreados para 

o processo. 

2.Só serão homologados os percursos que apresentem determinados padrões de qualidade, definidos no 

artigo 38.º e que a entidade promotora edite um topo - guia sobre o percurso e garanta a sua manutenção. 
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Artigo 40.º 

Umpercurso pedestre homologado deve obedecer a determinados padrões de qualidade: 

a) Marcação segundo as normas; 

b) Disponibilização de informação adequada e actualizada; 

c) Reúna condições de segurança, ser acessível à generalidade dos pedestrianistas e os caminhos se 

encontrarem transitáveis durante todo o ano, podendo ser ponderada a possibilidade de ficarem 

condicionados temporariamente por motivos de conservação, da natureza, ou de segurança; 

d) Ofereça compatibilidade com as especificidades ambientais e culturais; 

e) Seja compatível com os PDM, Planos de Ordenamento e Cartas de Desporto Natureza das Áreas 

Protegidas. 

Artigo 41.º 

A homologação dos percursos pedestres caduca se: 

a) Não obedecerem aos padrões de qualidade; 

b) O seu estado se deteriorar e não surjam intervenções atempadas, com vista ao seu restabelecimento ou 

à sua adequada manutenção. 

Artigo 42.º 

Os percursos pedestres homologados serão publicitados em livro e no site da FCMP. 

MANUTENÇÃO 

Artigo 43.º 

1.Um percurso pedestre homologado é uma infra-estrutura desportiva, geralmente instalada em meio 

natural, que exige uma supervisão assídua e uma manutenção adequada.  

2.Amanutenção é da responsabilidade da entidade promotora. 

Artigo 44.º 

A FCMP implementará os mecanismos de controlo da qualidade dos percursos homologados, visando a 

sua manutenção e segurança, através da realização de vistorias periódicas aos percursos, de inquéritos aos 

praticantes, disponíveis em suporte de papel e digital no Site da Federação e de outras acções resultantes 

da informação recolhida. 

Artigo 45.º 

1.Sempre que, das acções de controlo efectuado se apurar que, a manutenção de determinados percursos, 

não oferece as condições de segurança exigidas para a pratica de pedestrianismo ou que existem 

irregularidades a FCMP promoverá as diligências necessárias para que tais condições sejam 

restabelecidas. 

2.O incumprimento das medidas apontadas pela FCMP, para o restabelecimento das condições da prática 

de pedestrianismo em segurança poderá acarretar à suspensão da homologação do percurso. 

3.Areferida suspensão será objecto de deliberação pela Direcção da FCMP, após notificação à entidade 

promotora para se pronunciar, no prazo de 30 dias, sobre as razões ou motivos da falta de manutenção, de 

segurança ou de outras anomalias que ponham em risco a pratica do pedestrianismo. 

CAPÍTULO III 

TÉCNICOS DE PERCURSOS PEDESTRES 

Artigo 46.º 

Os técnicos de percursos pedestres habilitados para a implementação de percursos pedestres homologados 

serão formados e credenciados pela Direcção da FCMP, de acordo com os programas, módulos e grau 

conferido pelos respectivos cursos, que a mesma aprovar para a Escola Nacional de Montanhismo 

(E.N.M.). 

Artigo 47.º 

1.Os cursos de formação de técnicos de percursos pedestres são ministrados pelos quadros técnicos da 

E.N.M., designados pela Direcção da FCMP, segundo os programas, cargas horárias e metodologias 

estabelecidos em documento próprio.  
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2.A convocatória para a frequência do curso é efectuada pelos serviços da sede da FCMP, em 

conformidade com a deliberação da Direcção. 

Artigo 48.º 

1.As competências dos técnicos de percursos pedestres serão as indicadas no respectivo certificado. 

2.Os técnicos de percursos pedestres devem manter-se actualizados através da participação em acções de 

formação, jornadas, “workshop” ou outras iniciativas sobre percursos pedestres sinalizados, promovidos 

pela FCMP. 

3.O certificado de técnico de percursos pedestres emitido pela Direcção da FCMP, é válido por três anos, 

podendo ser revalidado aos técnicos pertencentes ao quadro da ENM, que satisfaçam os requisitos de 

formação ao longo desse período, exigidos pela ENM.  

4.O incumprimento das normas do presente Regulamento, pelos técnicos de percursos pedestres 

certificados pela FCMP, terá como consequência a revogação do seu certificado, por deliberação da 

Direcção. 

Artigo 49.º 

Os técnicos de percursos pedestres serão pagos pelo trabalho de vistoria de homologação de percurso 

segundo taxas a definir em documento próprio para o efeito e sujeito a actualização anual, pela Direcção. 

 

Aprovado em Assembleia-Geral de 18 de Março de 2006 

 

Fonte: Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (2006) 
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Anexo 51 – Enquadramento territorial da Rota do Românico do Vale do Sousa 

 

 

 
      Fonte: ValeSousa (2010). 
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Anexo 52 – Enquadramento territorial do Geopark Arouca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: AGA - Associação Geoparque Arouca (2010), (adaptação). 
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Anexo 53 – Aldeias históricas e as correspondências administrativas 

 

Aldeias Históricas Municípios Distritos NUTS III 

Almeida * Almeida Guarda Beira Interior Norte 

Belmonte * Belmonte Castelo Branco Cova da Beira 

Castelo Mendo Almeida Guarda Beira Interior Norte 

Castelo Novo Fundão Castelo Branco Cova da Beira 

Castelo Rodrigo * Figueira Castelo Rodrigo Guarda Beira Interior Norte 

Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova Castelo Branco Beira Interior Sul 

Linhares Celorico da Beira Guarda Beira Interior Norte 

Marialva * Mêda Guarda Beira Interior Norte 

Monsanto * Idanha-a-Nova Castelo Branco Beira Interior Sul 

Piódão Arganil Coimbra Pinhal Interior Norte 

Sortelha Sabugal Guarda Beira Interior Norte 

Trancoso +  Trancoso Guarda Beira Interior Norte 

* Vila    + Cidade 

Belmonte e Trancoso integraram, em 2005, o Programa das Aldeias Históricas 

Fonte: Lousada (2008: 147), (adaptação). 

 

Anexo 54 – Enquadramento territorial do Programa das Aldeia Históricas 
 

 

Fonte: produção própria. 

Cartografia de base: IGP. 
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Anexo 55 – Enquadramento territorial do Programa das Aldeias do Xisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dueceira (2010), (adaptação). 
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Anexo 56 – Enquadramento territorial do Geopark Naturtejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Naturtejo (2010), (adaptação). 
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Anexo 57 – Enquadramento territorial da Rota do Fresco 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Spira (2010). 

 
Anexo 58 – Enquadramento territorial da Via Algarviana 

 

Fonte: produção própria. 

Cartografia de base: IGP e ESRI. 
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Anexo 59 – Enquadramento territorial da Rota da Vinha e do Vinho (Oeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ViniPortugal (2010).  
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Anexo 60 – Rotas do Linho e Ouro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ATAHCA (2010).  
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Anexo 61 – Roteiros Turísticos do Património Mundial  

 

TEMÁTICAS ITINERÁRIOS 

“A DEMANDA 

DO GRAAL” 

 Mosteiro de Alcobaça 

 Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota - CIBA 

 Mosteiro de Santa Maria da Vitória - Batalha 

 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

 Castelo de Almourol 

 Tomar 

 Convento de Santa Iria 

 Igreja de Santa Maria do Olival - Tomar 

 Torre de Dornes 

 Roda do Nabão 

 Mata Nacional dos Sete Montes 

 Convento de Cristo e Castelo Templário 

  

 
 

Fonte: Turismo de Portugal (2010b). 
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“O TESOURO 

DOS 

TEMPLÁRIOS” 

 

 Igreja de Santa Maria do Olival - Tomar 

 Igreja de São João Baptista, Matriz de Tomar 

 Museu Luso-Hebraico de Abraham Zacuto - Sinagoga 

 Capela de São Gregório 

 Roda do Nabão 

 Convento de Cristo e Castelo Templário 

 Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

 Mata Nacional dos Sete Montes 

 Aqueduto dos Pegões Altos  

 Barragem do Castelo de Bode 

 Castelo de Almourol 

 Torre de Dornes 

 

 

 
 

Fonte: Turismo de Portugal (2010c). 
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“OS 4 

ELEMENTOS” 

 

 Cabo Carvoeiro 

 Reserva Natural das Berlengas 

 Salinas da Fonte da Bica 

 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

 Miradouro Jurássico  

 Grutas de Santo António - Alvados 

 Grutas de Mira de Aire 

 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda 

 Villa Romana de Parreitas 

 Reserva Natural do Paul do Boquilobo 

 Barragem do Castelo de Bode 

 

 

 
 

Fonte: Turismo de Portugal (2010d). 
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“CAMINHOS 

DA FÉ” 

 

 Capela de Nossa Senhora dos Remédios - Peniche 

 Igreja de São Leonardo, matriz de Atouguia da Baleia 

 Igreja de Santa Maria, matriz de Óbidos 

 Ermida da Memória 

 Igreja de Nossa Senhora da Nazaré 

 Mosteiro de Alcobaça 

 Mosteiro de Santa Maria de Cós 

 Capela da Senhora das Areias 

 Mosteiro de Santa Maria da Vitória - Batalha 

 Santuário de Nossa Senhora de Fátima 

 Casas dos Pastorinhos 

 Castelo de Ourém 

 

 

 
 

Fonte: Turismo de Portugal (2010e). 

 

 

 

 

 

Anexo 62 – Metodologia do projecto Economia da Experiência no Brasil  
 
 

Etapas Acções Instrumentos 

I - Acções 
preparatórias de 
sensibilização e 

mobilização 

Planeamento das acções 
Cartilha do conceito e método; 
Plano de acção; 
Marco temporal. 

Visita diagnóstica 
Matriz de critérios para análise diagnóstica; 
Relatório diagnóstico do destino. 

Diagnóstico de produção associada Relatório diagnóstico de produção associada. 

Selecção e contratação dos consultores 
Perfil para selecção e contratação de 
consultores. 

Selecção e adesão dos empreendedores 
Perfil para selecção de empreendedores; 
Termo de adesão. 
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II - Reconhecimento 
da situação actual 

Levantamento de pesquisas nacionais e 
regionais 

Pesquisas e estudos disponibilizados por 
entidades de turismo nacionais, estaduais e 
regionais. 

Elaboração, realização e análise de 
pesquisas de oferta e demanda 

Formulário para colecta de informações de 
mercado; 
Formulário para colecta de informações de 
destinos e produto concorrente; 
Formulários para pesquisas com turistas e 
operadoras/agências emissivas e receptivas. 

Diagnóstico empresarial 
Formulário para análise dos empreendimentos 
participantes (T0). 

III - Apresentação e 
desenvolvimento do 

conceito 

Lançamento do projecto; 
Encontros para disseminação do conceito 
entre lideranças e governança local. 

Folder explicativo; 
Apresentação aos participantes do conceito e 
metodologia. 

Encontro com empreendedores 
seleccionados e consultores para direcção 
e esclarecimento dos trabalhos. 

Visita técnica nos empreendimentos 
participantes; 
Cronograma de execução de palestras, oficinas 
e workshops. 

Realização de palestras, oficinas e 
workshops. 

Fichas de avaliação das palestras, oficinas e 
workshops. 

Visita técnica de benchmarking para 
empreendedores. 

Roteiro de visita; 
Formulário com directrizes a serem analisadas 
durante a viagem; 
Ficha de avaliação da viagem técnica; 
Relatório da viagem técnica. 

Reunião para troca de experiências sobre 
a viagem técnica. 

 

Sensibilização do receptivo local.  

IV - Aplicação do 
conceito 

Consultorias nos empreendimentos 

Agenda de consultorias 
Actividades dos consultores;  
Plano de inovação;  
Relatórios de visita dos consultores;  
Avaliação dos consultores;  
Relatório de percepções e considerações 
importantes do projecto;  
Matriz de relacionamento; 
Formulário de expectativas e necessidades. 

V - Gestão 
“mercadológica” 

Realização de workshops 

Workshop de Reconhecimento da Situação 
Actual; 
Workshop de estratégias e plano de acção; 
Workshop para validação do plano de mercado; 

Elaboração e desenvolvimento do Plano 
de inteligência de mercado. 

Plano de inteligência de mercado 

Lançamento do produto EE – Economia da 
Experiência 

Documento orientador – lançamento de 
Produto EE 

Acções de Apoio a Comercialização 
Visita técnica, Famtour e Frampress.  
Ficha de avaliação de Famtour. 

VI - 
Sustentabilidade, 

acompanhamento e 
avaliação 

Análises quantitativas e qualitativas 
Pesquisa de satisfação do empresário (T1); 
Pesquisa de perfil e satisfação da demanda, 
após 12 meses do fim do projecto; 

Propostas para sustentabilidade e 
ampliação do projecto. 

Reinvenção de actividades vivenciais, a fim de 
manter constantes surpresas aos visitantes. 

Fonte: Ministério do Turismo (2010), (adaptação). 
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     Anexo 63 – Quadro-Síntese dos projectos WebGIS e GTEM  

 

Identificação/Opção Símbolo 

Ambiente onde se 
implementa o 
WebGIS ou GTEM 

Urbano   

Rural  

Misto (urbano/rural) 
 

Projecto 
WebGIS  

Guia Turístico Electrónico Móvel 
 

Sistema/dispositivo 
de funcionamento 
(GTEM) 

Personal Digital Assistant (PDA)/Smartphone 
 

Telemóvel  
 

Hardware próprio 
 

Tecnologia de 
suporte ao 
posicionamento do 
utilizador (GTEM) 
ou de acesso 
(WebGIS) 

Wireless  

Infra-vermelhos/Bluetooth 
 

Wireless Fidelity (Wi-Fi) 
 

Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax)  

Global System for Mobile Communications (GSM)   

General Packet Radio Service (GPRS)  
 

Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)  
 

Internet  
 

Global Positioning System (GPS) 
 

 
 
Download de  
Informação 
 
 
 

Possibilidade de descarregar ficheiros com  Sim  
 

informação sobre percursos/itinerários  
fornecidos ou produzidos on-line. 

Não 
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C
on

di
çõ

es
 d

e 
fo

rn
ec

im
en

to
 d

a 

in
fo

rm
aç

ão
 

Serviço 
(GTEM/ 

WebGIS) 

Disponibilização gratuita 
 

Disponibilização comercializada 
 

Dispositivo 
(GTEM) 

Propriedade do turista/visitante 
 

Propriedade do fornecedor do serviço por empréstimo 
 

Propriedade do fornecedor do serviço por aluguer  

Caução 
(GTEM) 

Documental  

Monetária  
Inexistente  

Âmbito do 
projecto 

Dedicação exclusiva ao Turismo/Lazer  
 

Dedicação não exclusiva ao Turismo/Lazer 
 

Modo aconselhado 
de deslocação do 
utilizador 

Pedestre 
 

Veículo auto  

Bicicleta/mota/segwey  

Fase do projecto 
Implementado 

 

Em desenvolvimento 
 

Interactividade entre 
o fornecedor e o 
utilizador e vice-
versa 

Sim  
 

Não 
 

Não Aplicável  N/A 

Não Disponível  N/D 
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ID Designação 
Localização  

do  
projecto 

A
m

b
ie

n
te

 o
n

d
e 

se
 

im
p

le
m

en
ta

 o
 W

eb
G

IS
  

o
u

 o
 G

T
E

M
 

P
ro

je
ct

o
 

S
is

te
m

a/
d

is
p

o
si

ti
vo

 d
e 

fu
n

ci
o

n
am

en
to

 (
G

T
E

M
) 

T
ec

n
o

lo
g

ia
 d

e 
su

p
o

rt
e 

ao
 p

o
si

ci
o

n
am

en
to

 d
o

 

u
ti

liz
ad

o
r 

(G
T

E
M

) 
o

u
 d

e 

ac
es

so
 (

W
eb

G
IS

) 

D
o

w
n

lo
ad

 d
e 

in
fo

rm
aç

ão
 

Condições de fornecimento 
da informação 

Â
m

b
it

o
 d

o
 p

ro
je

ct
o

 

M
o

d
o

 a
co

n
se

lh
ad

o
 d

e 

d
es

lo
ca

çã
o

 d
o

 

u
ti

liz
ad

o
r 

F
as

e 
d

o
 p

ro
je

ct
o

 

In
te

ra
ct

iv
id

ad
e 

(G
T

E
M

) 

S
er

vi
ço

 

(G
T

E
M

/ W
eb

G
IS

) 

D
is

p
o

si
ti

vo
 

(G
T

E
M

) 

C
au

çã
o

 

(G
T

E
M

) 

1 Schleswig-Holstein Alemanha 
  

N/A 
  

 

N/A N/A 
 

 

  

2 Google Earth Worldwide 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

N/A 
  

3 Virtual Tour Roma 
  

N/A 
   

N/A N/A 
  

  

4 Via Michelin Worldwide 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

5 Route Planner Worldwide 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

   

6 Bing Maps Worldwide 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

7 Yahoo Local Maps Worldwide 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

   

8 Google Maps Worldwide 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

9 GyPSy Guide Canadá e EUA 
     

 

 
35€/dia 

Las Vegas 
 

 

   

10 Guia SmartAlec Black Hills (Dakota do Sul – EUA)  
     

 
25€/dia 
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11 CRUMPET Europa 
   

 

      
  

12 LAMP3D Udine - Itália 
    

 
N/D 

 
N/D 

  
  

13 mobiEXPLORE UK 
Reino Unido, Itália, Croácia e 
Chipre       

N/A 
   

 
  

  

14 Vadinia Project Oviedo 
   

 

 
N/A 

 
N/A 

  
  

15 SMIT  

Cidades espanholas: Ávila, 
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, 
Salamanca, Segovia, Santiago de  
Compostela, Toledo, etc. 

    
 

  
 

 

 

  

16 SMITA  
Algarve, Irlanda, Andaluzia, 
Huelva e Tenerife        

 

 

 

  

17 Cruso Berlim e outras cidades alemãs 
       

N/D 
 

 

  

18 Digi-Guide Sevilla Sevilha (Espanha) 
      

 

 

N/D 
 

 

  

19 Lingwear 
Heidelberg e Karlsruhe 
(Alemanha)      

N/D N/D N/D 
  

  

20 Google Mobile Worldwide 
  

     
 

  
  

21 Itour City Guide 
Diversas Cidades do Centro da 
Europa        

N/D 
  

  

22 Tourist Tracks Reino Unido 
     

  
 

  
  

23 MP3 Cityguides Diversas Cidades Europeias 
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24 MOPET (MObile PErsonal Trainer) Itália 
     

N/D N/D N/D 
 

 
  

25 Segway Diversos Países 
       

 

    

26 Tour Coupes San Diego (EUA) 
        

 

   

27 NAVIGATOR 7 Worldwide 
  

    
 

 

  
  

28 WebPark Suíça  
  

 

  

 
5€/dia

 

   
  

29 E-coguide (Parc National du Mercantour) França  
   

  
 

N/D 
  

  

30 ReGeo Áustria  

 
   

N/D 
 

N/D 
  

  

31 CINeSPACE 
Glasgow, Veneza e San 
Sebastian      

N/D N/D N/D 
  

  

32 
SuperGIS Mobile (Yeh-Liu Mobile Guide 
System) 

Taiwan 
 

 

 
   

N/D 
 

N/D 
  

  

33 MacauMap Macau 
 

 
     

N/A 
  

  

34 Biella Outdoor 
Província de Biella (Piemonte, 
Itália)   

N/A 
   

N/A N/A 

  
  

35 Trails-Azores Arquipélago dos Açores   
N/A 

   
N/A N/A 

  
  

36 GeoAlgarve  Algarve 
  

N/A 
   

N/A N/A 
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37 Estradas.pt Portugal Continental 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

   

38 Itinerarium.net Área Metropolitana do Porto 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

39 Mapas Sapo Portugal 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

40 Transporlis Área Metropolitana de Lisboa 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

41 Travel Planner Lisboa e Coimbra 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

N/A 

  

42 IGeoE 
Portugal (Continente e Regiões 
Autónomas)   

N/A 
   

N/A N/A 
 

N/A 
  

43 IGP 
Portugal (Continente e Regiões 
Autónomas)   N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

44 WebGIS Lisboa Município de Lisboa 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

N/A 
  

45 WebGIS Porto Município do Porto 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

46 WebGIS Amadora Município da Amadora 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

47 WebGIS Évora Município de Évora 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

48 WebGIS Castelo Branco Município de Castelo Branco 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

49 WebGIS Aveiro Município de Aveiro 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

50 WebGIS Maia Município da Maia 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

51 WebGIS Vila do Conde Município de Vila do Conde 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

52 WebGIS V.N. de Gaia Município de V.N. de Gaia 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

53 WebGIS Santo Tirso Município de Santo Tirso 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

54 WebGIS Matosinhos Município de Matosinhos 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
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55 WebGIS Montalegre Município de Montalegre 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

56 WebGIS Vale do Minho Vale do Minho 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

   

57 WebGIS Oeste Digital NUTS III Oeste 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

58 WebGIS Ourém Município de Ourém 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

N/A 
  

59 WebGIS Loures Município de Loures 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

N/A 
  

60 WebGIS Odivelas Município de Odivelas 
  

N/A 
 

N/D 
 

N/A N/A 
 

N/A 
  

61 WebGIS Barreiro Município de Barreiro 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

   

62 WebGIS Ponta Delgada Município de Ponta Delgada 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

   

63 WebGIS Seixal Município do Seixal 
  N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

64 WebGIS Freixo de Espada à Cinta  
Município de Freixo de Espada à 
Cinta    N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

65 
WebGIS Comunidade Intermunicipal do 
Alto Alentejo 

Distrito de Portalegre 
  N/A 

   
N/A N/A 

 

   

66 WebGIS Águeda Munícipio de Águeda 
  N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

67 WebGIS Almada Município de Almada 
  N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

68 WebGIS Mirandela Município de Mirandela 
  N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

69 Barcelos nos seus dedos Município de Barcelos 
  N/A 

   
N/A N/A 

 

N/A 
  

70 Parque de Natureza de Noudar Barrancos  
    

 

7,5€ 

ou  

   
  

71 Áudio Guia de Monsanto Monsanto 
     

 
7,5€    
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72 Braga Tours  Braga 
      

 

 
50-100€ 

 

  
  

73 Guimarães - visita virtual Guimarães 
 

 
  

N/A 
 

N/A N/A 
  

  

74 Guimarães - visita áudio guiada Guimarães 
   

N/A N/A 
 5€ 

 
50€   

  

75 InSITU – Informação Turística Abrantes, Constância e Sardoal 
 

 
  

  

5€ 

 
  

  

76 
YouGo - Guia turístico no telemóvel (M-
Insight) 

Sintra, Évora, Leiria e Lisboa 
    

N/A 
  

N/A 

  
  

77 Sightseeing - Guia Turístico (Carris) 
Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e 
Funchal      

 

 
15€/dia  

 

   

78 GoCar 
Lisboa, São Francisco (EUA), 
Barcelona (Espanha), etc.      

 

 
100€/dia 

 
100€  

   

79 Red Tours Lisboa 
     

 

 
107€/dia 

 
250€/ 
Buggy 

 

 

  

80 MobileTrails  
Parque Nacional Peneda – Gerês 
(e Cascais 3D)  

     20€  

  
  

81 WebTrails 
Parque Nacional Peneda – Gerês 
Parque Natural Sintra-Cascais   

N/A 
   

N/A N/A 
  

  

82 Caminhos de Évora Évora 
  

N/A 
   

N/A N/A 
 

 

  

83 CityHelp Portugal 
     

 47,5€ 
N/A 

  
  

84 SIG WEB Cascais Cascais 
 

 
     

N/D 
 

N/D 
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85 
Plataforma digital de planeamento 
estratégico do turismo activo 

Coimbra   
N/A 

 
N/D 

 
N/A N/A 

  
 

N/D 

86 Parque Patrimonial do Mondego Coimbra 
 

 
   

N/D N/D N/D 
 

 

  

87 GDA – Golf Digital Assistant Campos de Golfe 
 

 
   

 

 
36€/ano 

N/A 
  

  

88 Rota do Românico  
VALSOUSA - Associação de 
Municípios do Vale de Sousa   N/A 

   
N/A N/A 

    

Fonte: Produção própria.  
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Anexo 64 – Termo de Responsabilidade para utilização do GTEM de Monsanto  

 

 

Fonte: Farropas (Edventos). 
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Anexo 65 – Ficha de levantamento do GTEM de Braga  

 

 
 
  Fonte: Posto de Turismo de Braga. 
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Anexo 66 – Layout do Inquérito por questionário (online)  
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Anexo 67 – Informação estatística de suporte à caracterização sociodemográfica   

 
 

 

Idade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <20anos 41 7,6 7,6 7,6 

21-30 anos 251 46,2 46,2 53,8 

31-40 anos 139 25,6 25,6 79,4 

41-50 anos 72 13,3 13,3 92,6 

>50 anos 40 7,4 7,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

Sexo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Masculino 211 38,9 38,9 38,9 

Feminino 332 61,1 61,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

Estado civil 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Casado(a)/vivendo em união de facto 220 40,5 40,5 40,5 

Divorciado(a)/separado(a)/viúvo(a) 18 3,3 3,3 43,8 

Solteiro 305 56,2 56,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

Agregado familiar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 a 2 210 38,7 38,7 38,7 

3 a 4 297 54,7 54,7 93,4 

5 a 8 36 6,6 6,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Profissão/Ocupação 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Desempregado(a)/reformado(a) 17 3,1 3,1 3,1 

Estudante 86 15,8 15,8 19,0 

Director(a)/quadro dirigente 39 7,2 7,2 26,2 

Empregado de comércio/serviços 54 9,9 9,9 36,1 

Trabalhador(a) da agricultura/indústria 4 ,7 ,7 36,8 

Profissão intelectual/científica 212 39,0 39,0 75,9 

Técnico(a) de nível intermédio/superior 131 24,1 24,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

 

Grau de instrução 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ensino Básico 3 ,6 ,6 ,6 

12.º ano de escolaridade 85 15,7 15,7 16,2 

Licenciatura 203 37,4 37,4 53,6 

Ensino Superior pós-

graduado 

252 46,4 46,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

Rendimento mensal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Até 500€ 68 12,5 13,9 13,9 

De 501 a 1500€ 257 47,3 52,7 66,6 

De 1501 a 2500€ 93 17,1 19,1 85,7 

Mais de 2500€ 70 12,9 14,3 100,0 

Total 488 89,9 100,0  

Missing 0 55 10,1   

Total 543 100,0   
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Anexo 68 – Informação estatística de suporte à caracterização das viagens dos inquiridos 

 

 

Viajar com familiares/amigos  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 413 76,1 76,1 76,1 

Não 130 23,9 23,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Viajar em casal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 234 43,1 43,1 43,1 

Não 309 56,9 56,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Viajar em excursão 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 9 1,7 1,7 1,7 

Não 534 98,3 98,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Viajar sozinho 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 38 7,0 7,0 7,0 

Não 505 93,0 93,0 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_aldeamento turístico 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 31 5,7 5,7 5,7 

Não 512 94,3 94,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_apartamento turístico 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 65 12,0 12,0 12,0 

Não 478 88,0 88,0 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Aloj_casa de familiares/amigos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 224 41,3 41,3 41,3 

Não 319 58,7 58,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_casa própria/alugada 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 110 20,3 20,3 20,3 

Não 433 79,7 79,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_Hotelaria 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 316 58,2 58,2 58,2 

Não 227 41,8 41,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_parque de campismo/caravanismo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 156 28,7 28,7 28,7 

Não 387 71,3 71,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_pensão/residencial 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 91 16,8 16,8 16,8 

Não 452 83,2 83,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_pousada da juventude 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 106 19,5 19,5 19,5 

Não 437 80,5 80,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Aloj_resort 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 44 8,1 8,1 8,1 

Não 499 91,9 91,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_segunda residência 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 52 9,6 9,6 9,6 

Não 491 90,4 90,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_ter 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 84 15,5 15,5 15,5 

Não 459 84,5 84,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_turismo habitação 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 31 5,7 5,7 5,7 

Não 512 94,3 94,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Aloj_turismo na natureza 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 30 5,5 5,5 5,5 

Não 513 94,5 94,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Preferência Desporto/Aventura 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 73 13,4 13,9 13,9 

pouco preferido 209 38,5 39,9 53,8 

preferido 152 28,0 29,0 82,8 

muito preferido 90 16,6 17,2 100,0 

Total 524 96,5 100,0  

Missing 0 19 3,5   

Total 543 100,0   

 

Preferência Gastronomia e Vinhos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 53 9,8 9,8 9,8 

pouco preferido 163 30,0 30,2 40,1 

preferido 206 37,9 38,2 78,3 

muito preferido 117 21,5 21,7 100,0 

Total 539 99,3 100,0  

Missing 0 4 ,7   

Total 543 100,0   

 

Preferência Golfe 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 453 83,4 85,6 85,6 

pouco preferido 58 10,7 11,0 96,6 

preferido 13 2,4 2,5 99,1 

muito preferido 5 ,9 ,9 100,0 

Total 529 97,4 100,0  

Missing 0 14 2,6   

Total 543 100,0   

 

Preferência Sol e Mar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 5 ,9 ,9 ,9 

pouco preferido 69 12,7 12,8 13,8 

preferido 189 34,8 35,1 48,9 

muito preferido 275 50,6 51,1 100,0 

Total 538 99,1 100,0  

Missing 0 5 ,9   

Total 543 100,0   
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Preferência Touring Cultural e Paisagístico 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 16 2,9 3,0 3,0 

pouco preferido 49 9,0 9,2 12,2 

preferido 248 45,7 46,4 58,6 

muito preferido 221 40,7 41,4 100,0 

Total 534 98,3 100,0  

Missing 0 9 1,7   

Total 543 100,0   

 

Preferência Turismo Cultural 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 7 1,3 1,3 1,3 

pouco preferido 70 12,9 13,1 14,4 

preferido 246 45,3 46,1 60,5 

muito preferido 211 38,9 39,5 100,0 

Total 534 98,3 100,0  

Missing 0 9 1,7   

Total 543 100,0   

 

Preferência Turismo de Negócios 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 303 55,8 57,1 57,1 

pouco preferido 175 32,2 33,0 90,0 

preferido 43 7,9 8,1 98,1 

muito preferido 10 1,8 1,9 100,0 

Total 531 97,8 100,0  

Missing 0 12 2,2   

Total 543 100,0   

 

Preferência Turismo na Natureza 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 15 2,8 2,8 2,8 

pouco preferido 92 16,9 17,3 20,1 

preferido 241 44,4 45,2 65,3 

muito preferido 185 34,1 34,7 100,0 

Total 533 98,2 100,0  

Missing 0 10 1,8   

Total 543 100,0   
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Preferência Turismo Náutico 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 208 38,3 39,4 39,4 

pouco preferido 206 37,9 39,0 78,4 

preferido 86 15,8 16,3 94,7 

muito preferido 28 5,2 5,3 100,0 

Total 528 97,2 100,0  

Missing 0 15 2,8   

Total 543 100,0   

 

Preferência Turismo Rural 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 35 6,4 6,5 6,5 

pouco preferido 134 24,7 25,0 31,5 

preferido 242 44,6 45,1 76,7 

muito preferido 125 23,0 23,3 100,0 

Total 536 98,7 100,0  

Missing 0 7 1,3   

Total 543 100,0   

 

Preferência Turismo Saúde e Bem-estar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 56 10,3 10,4 10,4 

pouco preferido 174 32,0 32,5 42,9 

preferido 212 39,0 39,6 82,5 

muito preferido 94 17,3 17,5 100,0 

Total 536 98,7 100,0  

Missing 0 7 1,3   

Total 543 100,0   

 

 

Preferência Turismo Urbano 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nada preferido 39 7,2 7,3 7,3 

pouco preferido 141 26,0 26,5 33,8 

preferido 224 41,3 42,0 75,8 

muito preferido 129 23,8 24,2 100,0 

Total 533 98,2 100,0  

Missing 0 10 1,8   

Total 543 100,0   
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Tourings cult_paisag Portugal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 343 63,2 63,2 63,2 

Não 200 36,8 36,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Turista/visitante em áreas rurais  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nunca 34 6,3 6,3 6,3 

uma vez por ano 173 31,9 31,9 38,1 

2 a 3 vezes por ano 222 40,9 40,9 79,0 

4 a 5 vezes por ano 72 13,3 13,3 92,3 

mais de 6 vezes por 

ano 

42 7,7 7,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Turista/visitante em áreas urbanas  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nunca 10 1,8 1,8 1,8 

uma vez por ano 189 34,8 34,8 36,6 

2 a 3 vezes por ano 252 46,4 46,4 83,1 

4 a 5 vezes por ano 66 12,2 12,2 95,2 

mais de 6 vezes por 

ano 

26 4,8 4,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação a pé 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 78 14,4 14,4 14,4 

Não 465 85,6 85,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em autocaravana  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 7 1,3 1,3 1,3 

Não 536 98,7 98,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Deslocação em autocarro  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 82 15,1 15,1 15,1 

Não 461 84,9 84,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em avião  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 331 61,0 61,0 61,0 

Não 212 39,0 39,0 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em barco  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 8 1,5 1,5 1,5 

Não 535 98,5 98,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em bicicleta  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 19 3,5 3,5 3,5 

Não 524 96,5 96,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em comboio  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 115 21,2 21,2 21,2 

Não 428 78,8 78,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em excursão/grupo  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 26 4,8 4,8 4,8 

Não 517 95,2 95,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Deslocação em mota  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 8 1,5 1,5 1,5 

Não 535 98,5 98,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em transporte público  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 84 15,5 15,5 15,5 

Não 459 84,5 84,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em viatura alugada  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 34 6,3 6,3 6,3 

Não 509 93,7 93,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Deslocação em viatura própria  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 424 78,1 78,1 78,1 

Não 119 21,9 21,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Experiências únicas e marcantes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 461 84,9 84,9 84,9 

Não 82 15,1 15,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur antes de viajar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 522 96,1 96,1 96,1 

Não 21 3,9 3,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Inf_tur durante as viagens/hospedado 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 482 88,8 88,8 88,8 

Não 61 11,2 11,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur de meteorologia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 26 4,8 4,8 4,8 

Não 517 95,2 95,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur em mapas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 419 77,2 77,2 77,2 

Não 124 22,8 22,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre actividades de animação 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 251 46,2 46,2 46,2 

Não 292 53,8 53,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre actividades desportivas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 104 19,2 19,2 19,2 

Não 439 80,8 80,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 241 44,4 44,4 44,4 

Não 302 55,6 55,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Inf_tur sobre comércio local 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 229 42,2 42,2 42,2 

Não 314 57,8 57,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre cultura /património 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 430 79,2 79,2 79,2 

Não 113 20,8 20,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre espaços naturais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 376 69,2 69,2 69,2 

Não 167 30,8 30,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre espaços rurais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 145 26,7 26,7 26,7 

Não 398 73,3 73,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre eventos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 312 57,5 57,5 57,5 

Não 231 42,5 42,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre gastronomia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 307 56,5 56,5 56,5 

Não 236 43,5 43,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Inf_tur sobre história 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 328 60,4 60,4 60,4 

Não 215 39,6 39,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre horários 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 232 42,7 42,7 42,7 

Não 311 57,3 57,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre preços 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 381 70,2 70,2 70,2 

Não 162 29,8 29,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre restauração 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 274 50,5 50,5 50,5 

Não 269 49,5 49,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre segurança 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 14 2,6 2,6 2,6 

Não 529 97,4 97,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre tours 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 161 29,7 29,7 29,7 

Não 382 70,3 70,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Inf_tur sobre transportes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 256 47,1 47,1 47,1 

Não 287 52,9 52,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Inf_tur sobre áreas protegidas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 207 38,1 38,1 38,1 

Não 336 61,9 61,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Websites antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 375 69,1 69,1 69,1 

Não 168 30,9 30,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Websites durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 148 27,3 27,3 27,3 

Não 395 72,7 72,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

WebGIS antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 155 28,5 28,5 28,5 

Não 388 71,5 71,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

WebGIS durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 55 10,1 10,1 10,1 

Não 488 89,9 89,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Agências de Viagem antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 177 32,6 32,6 32,6 

Não 366 67,4 67,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Agências de Viagem durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 19 3,5 3,5 3,5 

Não 524 96,5 96,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Mapas antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 306 56,4 56,4 56,4 

Não 237 43,6 43,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Mapas durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 304 56,0 56,0 56,0 

Não 239 44,0 44,0 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Televisão/rádio/jornais antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 173 31,9 31,9 31,9 

Não 370 68,1 68,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Televisão/rádio/jornais durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 64 11,8 11,8 11,8 

Não 479 88,2 88,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Postos de Turismo antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 82 15,1 15,1 15,1 

Não 461 84,9 84,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Postos de Turismo durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 333 61,3 61,3 61,3 

Não 210 38,7 38,7 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Livros/revistas antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 338 62,2 62,2 62,2 

Não 205 37,8 37,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Livros/revistas durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 168 30,9 30,9 30,9 

Não 375 69,1 69,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Brochuras/flyers antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 202 37,2 37,2 37,2 

Não 341 62,8 62,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Brochuras/flyers durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 272 50,1 50,1 50,1 

Não 271 49,9 49,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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GTEM antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 62 11,4 11,4 11,4 

Não 481 88,6 88,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

GTEM durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 74 13,6 13,6 13,6 

Não 469 86,4 86,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Experiência de conhecidos/amigos antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 343 63,2 63,2 63,2 

Não 200 36,8 36,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Experiência de conhecidos/amigos durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 86 15,8 15,8 15,8 

Não 457 84,2 84,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 
 

Guias Intérpretes antes das viagens 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 44 8,1 8,1 8,1 

Não 499 91,9 91,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Guias Intérpretes durante as viagens/alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 128 23,6 23,6 23,6 

Não 415 76,4 76,4 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Hábito de partilhar informação turística após a realização das 

deslocações em lazer e turismo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 325 59,9 86,4 86,4 

Não 51 9,4 13,6 100,0 

Total 376 69,2 100,0  

Missing 0 167 30,8   
Total 543 100,0   

 

 

Partilha de inf_tur através das redes sociais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 213 39,2 39,2 39,2 

Não 330 60,8 60,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Partilha de inf_tur através de Blog 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 61 11,2 11,2 11,2 

Não 482 88,8 88,8 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Partilha de inf_tur através de canal disponibilizado pela entidade 

promotora ou de gestão do destino 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 26 4,8 4,8 4,8 

Não 517 95,2 95,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Partilha de inf_tur através de canal facultado pela empresa de 

transporte 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 8 1,5 1,5 1,5 

Não 535 98,5 98,5 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Partilha de inf_tur através de canal facultado pela entidade 

organizadora da viagem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 15 2,8 2,8 2,8 

Não 528 97,2 97,2 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

Partilha de inf_tur através de canal proporcionado pelo 

estabelecimento de alojamento 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 33 6,1 6,1 6,1 

Não 510 93,9 93,9 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Partilha de inf_tur através de contactos pessoais com 

familiares/conhecidos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 97 17,9 17,9 17,9 

Não 446 82,1 82,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Partilha de inf_tur através de E-mail 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 206 37,9 37,9 37,9 

Não 337 62,1 62,1 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

Partilha de inf_tur através de website comunitário 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 9 1,7 1,7 1,7 

Não 534 98,3 98,3 100,0 

Total 543 100,0 100,0  

 

 

Partilha de inf_tur através de website pessoal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 24 4,4 4,4 4,4 

Não 519 95,6 95,6 100,0 

Total 543 100,0 100,0  
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Anexo 69 – Variáveis da Análise de Correspondências Múltiplas 

Questões 
Variáveis 

Descrição/classes Nome curto Codificação Medida 

1.Idade 

<20 

idade 

<20 = 1 

21-30 = 2 

31-42 = 3 

41-50= 4 

>50 = 5 
 

Nominal 

21-30 

31-42 

41-50 

>50 

2.Sexo 
Masculino 

sexo 
Masc = 1 

Fem = 2 
 

Nominal 
Feminino 

3.Estado civil 

casado(a)/vivendo em união de facto 

estcivil 

cas/união = 1 

div/sep/viúvo=2 

solteiro = 3 
 

Nominal divorciado(a)/separado(a)/viúvo(a) 

solteiro(a) 

4. Quantas pessoas vivem 
no seu agregado familiar, 
incluindo-se a si próprio? 

1 a 2 

agrfam 

1 a 2 = 1 

3 a 4 = 2 

5 a 8 = 3 
 

Nominal 3 a 4 

5 a 8 

5. Qual é a sua 
profissão/ocupação? 

desempregado(a)/reformado(a) 

profocup 

desemp/refor = 1 

estudante = 2 

direct/quad.dirig=3 

empreg com/serv=4 
trab agric/indúst=5 

intelect/cient = 6 

téc interm/sup = 7 
 

Nominal 

estudante 

director(a)/quadro dirigente 

empregado(a) do comércio/serviços 

trabalhador(a) da agricultura/indústria 

profissão intelectual/científica 

técnico(a) de nível 
intermédio/superior 

6. Qual é o seu grau de 
instrução? 

Ensino Básico 

grauinst 

Básico = 1 

12.º Ano = 2 

Licenciatura=3 

Pós-Grad. = 4 
 

Nominal 
12.º Ano de escolaridade 

Licenciatura 

Ensino Superior Pós-Graduado 

7. Qual é o seu 
rendimento mensal 
(ilíquido/bruto) 

Até 500 € 

rendim 

<500€=1 

501-1500€=2 

1501-2500€=3 

>2500€=4 

NR = 0 
 

Nominal 
De 501 a 1500 € 

De 1501 a 2500 € 

Mais de 2500 € 

8. Como é que costuma 
viajar em lazer e turismo? 

sozinho(a) sozinho 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 
em casal casal 

com familiares/amigos famiamig 
em excursão excursao 

9. Quando viaja que 
modalidade(s) de 
alojamento habitualmente 
utiliza? 

estabelecimento hoteleiro (hotel, 
aparthotel ou pousada) 

hotelaria 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

aldeamento turístico aldeatur 

apartamento turístico apatur 

conjunto turístico resort 

empreendimento de turismo de 
habitação 

turhabita 

empreendimento de turismo no 
espaço rural (hotel rural, agro-turismo 

ou casa de campo) 
ter 

pousada de Juventude pojuvent 

segunda residência segresid 
parque de campismo e de 

caravanismo 
campismo 

empreendimento de turismo de 
natureza 

turnatur 

pensão/residencial pensão 

casa de familiares ou amigos cafamami 
casa própria/alugada capralug 
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10. Seleccione a sua 
preferência relativamente 
aos seguintes produtos 
turísticos 

Sol e Mar SolMar 

nada preferido = 1 

pouco preferido = 2 

preferido = 3 

muito preferido = 4 

NR = 0 
 

Nominal 

Touring Cultural e Paisagístico tourings 
Turismo Cultural Cultural 

Turismo Urbano Urbano 

Turismo de Negócios negocios 

Turismo na Natureza natureza 
Turismo Náutico nautico 

Saúde e Bem-estar Saude 

Golfe golfe 
Gastronomia e Vinhos gastvinh 

Turismo Rural rural 

Turismo de Desporto/Aventura despaven 

11. Já alguma vez realizou 
tourings culturais e 
paisagísticos em 
Portugal? 

Sim 
tourport 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

Não 

12. Costuma ser visitante 
ou turista 

em áreas urbanas com cultura e 
paisagens atractivas? 

turarurba 
nunca = 1 

1 x ano= 2 

2 a 3 x ano= 3 

4 a 5 x ano= 4 

> 6 x ano= 5 
 

Nominal 
em áreas rurais com cultura e 

paisagens atractivas? 
turrural 

13. Como é que 
habitualmente se desloca 
nas suas viagens de lazer 
e turismo? 

barco barco 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

a pé ape 

mota mota 

viatura própria viatprop 
avião aviao 

bicicleta bicicleta 

transporte público transpub 
viatura alugada viatalug 

autocarro autocarro 

comboio comboio 
autocaravana autocarav 

excursão/grupo organizado excursao 

14. Nas suas viagens, 
enquanto visitante ou 
turista, procura 
experiências únicas e 
marcantes? 

Sim 

expermar 
Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

Não 

15. Indique 3 adjectivos 
que classifiquem, na sua 
opinião, experiências 
turísticas (ou de lazer) 
únicas e marcantes.   

A agregação em classes foi realizada 
manualmente.  

   

16. Procura usualmente 
informação turística 

antes de viajar em lazer e turismo 
para um determinado local? 

antviajar 
Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

durante as viagens de lazer e turismo 
ou quando já se encontra hospedado 

num determinado local? 
durviagem 

17. Que tipo de 
informação turística tem 
por hábito procurar nas 
suas viagens de lazer e 
turismo? 

Gastronomia gastron 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

Restauração restaur 

Transportes transpor 

Áreas protegidas areaprot 
Espaços naturais espnatur 

Actividades desportivas actdesp 

Mapas mapas 

Cultura/património cultpatri 
História historia 

Eventos eventos 

Tours tours 
Horários horarios 

Alojamento alojamen 
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Preços precos 

Comércio local comlocal 
Actividades de animação actanima 

Espaços rurais esprural 

Segurança segura 

Meteorologia meteo 

18. Qual é o seu nível de 
conhecimento 
relativamente às seguintes 
opções? 

PDA pda 

não conheço=1 

conheço pouco=2 

conheço=3 

conheço bastante=4 

conheço muito bem=5 
 

Nominal 

WebGIS ou WebSIG webgis 

GPS gps 
Location-based services (LBS) lbs 

“Economia da 
Experiência”/”Sociedade dos Sonhos” 

econexp 

Guia Turístico Electrónico Móvel gtem 

Desenvolvimento Turístico 
Sustentável 

dts 

Governância (≠ Governação) governa 

Smartphone smartpho 

Realidade virtual realvirt 

19. Indique os 
níveis de 
utilização 
para cada 
uma das 
seguintes 
opções: 

Uso não 
turístico 

PDA/Smartphone pdanaotur 

Nunca = 1 

Raramente = 2 

Ocasionalmente = 3 

Frequentemente = 4 

Permanentemente = 5 

NR = 0 
 

Nominal 

WebGIS wgisntur 

GPS gpsntur 

Location-based services (LBS) lbsntur 
Guia Turístico Electrónico Móvel gtemntur 

Uso 
turístico 

PDA/Smartphone pdatur 

WebGIS wgistur 

GPS gpstur 
Location-based services (LBS) lbstur 

Guia Turístico Electrónico Móvel gtemtur 

20. Onde é 
que 
habitualmente 
acede à 
informação 
turística? 

antes de 
realizar 
as 
viagens 
de lazer 
e turismo 

Websites websitean  

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

WebGIS ou WebSIG webgisan 

Agências de viagem agviagan 

Mapas mapasan 
Televisão/rádio/jornais tvrajoran 

Postos de Turismo posturan 

Livros/revistas livrevan 

Brochuras/flyers broflyan 
Guias Turísticos Electrónicos Móveis gteman 

Experiência de conhecidos/amigos expconhan 

Guias-Intérpretes (guias de excursão) guiintan 

durante 
as 
viagens 
de lazer 
e turismo 
ou 
quando 
já se 
encontra 
hospeda
do num 
determin
ado local 

Websites websitedu 

WebGIS ou WebSIG webgisdu 

Agências de viagem agviagdu 

Mapas mapasdu 

Televisão/rádio/jornais tvrajordu 

Postos de Turismo posturdu 

Livros/revistas livrevdu 

Brochuras/flyers broflydu 

Guias Turísticos Electrónicos Móveis gtemdu 

Experiência de conhecidos/amigos expconhdu 

Guias-Intérpretes (guias de excursão) guiintdu 

21. Considera que os GTEM 

ou os WebGIS são ou podem 
vir a ser relevantes na 
disponibilização de 
informação turística? 

Sim 

gtemwgisrel 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 
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22. Seleccione as opções 
que lhe parecem ser mas 
relevantes para a 
disponibilização deste 
serviço: 

venda do serviço incorporado no 
dispositivo GTEM 

alugado/emprestado 
vsergtemalemp 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

disponibilização gratuita do serviço 
incorporado no dispositivo GTEM 

alugado/emprestado 
grsergtemalem 

venda do serviço para instalação em 
dispositivo do visitante/turista 

vserdisptur 

disponibilização gratuita do serviço a 
instalar no dispositivo do 

visitante/turista 
grserdisptur 

aluguer do dispositivo GTEM com 
caução monetária 

algtemcamon 

aluguer do dispositivo GTEM com 
caução documental 

algtemcadoc 

aluguer do dispositivo GTEM sem 
caução 

algtemsemca 

empréstimo do dispositivo GTEM com 
caução monetária 

empgtemcamo 

empréstimo do dispositivo GTEM com 
caução documental 

empgtemcadoc 

empréstimo do dispositivo GTEM sem 
caução 

empgtemsemca 

23. Tem intenção de vir a 
utilizar um GTEM? 

Não 

intutgtem 

não=1 

       talvez=2 

provavelmente=3 

mt provavelmente=4 

decididamente=5 

NR=0 
 

Nominal 

Talvez 

Provavelmente 

Muito provavelmente 

Decididamente 

24. Quais os valores que 
considera aceitáveis pelo 
serviço/aluguer/caução de 
um GTEM? 

serviço de GTEM servgtem 

00€ a 01€ = 1 

02€ a 04€ = 2 

05€ a 09€ = 3 

10€ a 19€ = 4 

20€ a 29€ = 5 

30€ a 39€ = 6 

40€ a 49€ = 7 

50€ a 59€ = 8 

60€ a 69€ = 9 

70€ a 79€ = 10 

80€ a 89€ = 11 

90€ a 99€ = 12 

>100€ = 13 

NR = 0 
 

Nominal aluguer do dispositivo GTEM aluggtem 

caução do dispositivo GTEM (a 
devolver) 

caugtem 

25. Se numa deslocação 
em lazer ou turismo lhe 
fosse disponibilizado um 
serviço de WebGIS 
aceitaria utilizá-lo para 
aceder a informação 
turística? 

Sim 

utiwebgis 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

26. Qual o preço que 
considera aceitável para 
descarregar a partir de um 
WebGIS um ficheiro de 
informação turística, com 
orientações de 
deslocação, para utilizar 
num dispositivo 
electrónico próprio (PDA, 
smartphone, telemóvel)? 

Entre 1€ e 2€ 

precfich 

Entre 1€ e 2€ = 1 

Entre 3€ e 4€ = 2 

Entre 5€ e 6€ = 3 

Entre 7€ e 8€ = 4 

Entre 9€ e 10€=5 

Entre 11€ e 12€=6 

Mais de 13€ = 7 

NR = 0 
 

Nominal 

Entre 3€ e 4€ 

Entre 5€ e 6€ 

Entre 7€ e 8€ 

Entre 9€ e 10€ 

Entre 11€ e 12€ 

Mais de 13€ 
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27.Podem os GTEM e os 
WebGIS contribuir para o 
Desenvolvimento Turístico 
Sustentável? 

Sim 

gtemwgisdt 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 
Não 

28. Refira de que modo é 
que os GTEM e os 
WebGIS podem contribuir 
para o Desenvolvimento 
Turístico Sustentável 

promover o desenvolvimento de 
produtos turísticos alternativos 

prturalter 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

possibilitar que o desenvolvimento 
seja economicamente eficiente 

desecoefic 

fomentar a conservação e protecção 
dos recursos patrimoniais culturais, 

históricos e recreativos 
consrecur 

assegurar uma gestão eficiente dos 
recursos turísticos, fomentando o 
desenvolvimento de actividades 

turísticas que conservem o ambiente 

gesrecur 

assegurar igualdade no acesso aos 
recursos e aos benefícios resultantes 

das actividades turísticas 
igualacrec 

permitir a criação de empregos com 
qualidade 

criacempr 

promover o bem-estar e a satisfação 
dos visitantes 

satisfvis 

promover o bem-estar e a satisfação 
das comunidades locais 

satisfcom 

instituir uma distribuição territorial 
mais equilibrada das actividades 

turísticas 
insdisterr 

promover uma distribuição territorial 
mais equilibrada das actividades 

turísticas 
prodistterr 

29.Podem os GTEM e os 
WebGIS contribuir para a 
governância, no âmbito da 
concepção e 
desenvolvimento de 
produtos turísticos e da 
gestão dos destinos 
turísticos? 

Sim 

gtemwgisgov 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

30. Refira de que modo é 
que os GTEM e os 
WebGIS podem contribuir 
para a governância, no 
âmbito da concepção e 
desenvolvimento de 
produtos turísticos e da 
gestão dos destinos 
turísticos 

proporcionar o envolvimento da 
comunidade local 

envcomun 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

auxiliar na procura de consensos 
entre as diversas partes interessadas 
no desenvolvimento de actividades 

turísticas 

consensos 

implementar eficazmente políticas 
resultantes do planeamento turístico 

poliplatur 

fomentar a cooperação entre os 
actores públicos e privados do 

desenvolvimento turístico 
coopactor 

31. Os Tourings Culturais 
e Paisagísticos podem ser 
desenvolvidos de forma 
sustentável, considerando 
as dimensões económica, 
ambiental e sociocultural? 

Sim 

toursust 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

 
 
 
 
 
 

rentabilizar os investimentos, mas 
reduzindo os custos sociais e 

ambientais 
rentinv 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 
assegurar uma gestão eficiente dos 

recursos tendo presente as 
necessidades presentes e futuras 

gesefrec 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 699 

32. Refira de que modo é 
que os Tourings Culturais 
e Paisagísticos podem ser 
desenvolvidos de forma 
sustentável, considerando 
as dimensões económica, 
ambiental e sociocultural 

proporcionar o envolvimento da 
comunidade local 

envcomloc 

permitir a criação de empregos com 
qualidade criempqua 

contribuir para a equidade na 
distribuição dos rendimentos eqdisrend 

promover o bem-estar e a satisfação 
dos visitantes e das comunidades 

locais 
satviscomlo 

permitir aumentar e fortalecer a 
identidade cultural da comunidade foridculcom 

promover uma distribuição territorial 
mais equilibrada dos 

empreendimentos e das actividades 
turísticas, de modo a repartir os 

benefícios e a evitar a sobrecarga dos 
espaços e a sua deterioração 

disttereqemp 

privilegiar a procura de consensos 
entre as diversas partes interessadas constakehold 

Alicerçar os mecanismos de 
coordenação e controlo das 

actividades turísticas no planeamento 
estabelecido, de forma a maximizar 
os benefícios e diminuir os impactos 

mecacontr 

Integrar a política definida para o seu 
desenvolvimento nas demais políticas 

institucionais 
integpoldes 

33. O produto turístico 
Touring Cultural e 
Paisagístico pode 
contribuir para a 
governância? 

Sim 

prodtourgov 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

34. Refira de que modo é 
que o produto turístico 
Touring Cultural e 
Paisagístico pode 
contribuir para a 
governância 

envolver a comunidade residente no 
seu planeamento envcompla 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal fomentar parcerias entre as entidades 
públicas e privadas parcpupri 

35. O produto turístico 
Touring Cultural e 
Paisagístico pode 
beneficiar da incorporação 
das Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação, 
designadamente WebGIS 
e Guias Turísticos 
Electrónicos Móveis? 
 

Sim 

tourbeneftic 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

36. Refira de que modo é 
que o produto turístico 
Touring Cultural e 
Paisagístico pode 
beneficiar da incorporação 
das Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação, 
designadamente WebGIS 
e Guias Turísticos 
Electrónicos Móveis 

promover a sua realização de forma 
autónoma 

realiauton 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

corresponder às apetências 
tecnológicas dos consumidores 

aptecncon 

disponibilizar orientações sobre a 
localização dos turistas e os 

itinerários a percorrer 
orlocturis 

facultar informações turísticas 
actualizadas em função da 

localização dos consumidores 
infturactua 

possibilitar a partilha de opiniões 
entre os turistas e entre estes e as 

partopin 
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entidades gestoras do produto/ ou do 
destino turístico, durante e após as 

visitas 
facultar informações turísticas 

actualizadas na fase de planeamento 
das viagens por parte dos turistas 

infturplan 

auxiliar na concepção, planeamento e 
gestão do produto turístico 

conplgept 

37. Podem os GTEM e os 
WebGIS, no âmbito dos 
Tourings Culturais e 
Paisagísticos, contribuir 
para a vivência de 
experiências turísticas 
singulares e/ou 
memoráveis? 

Sim 

gtemwgisexp 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

38. Refira de que modo é 
que os GTEM e os 
WebGIS, no âmbito dos 
Tourings Culturais e 
Paisagísticos, podem 
contribuir para a vivência 
de experiências turísticas 
singulares e/ou 
memoráveis 

propor actividades turísticas 
alternativas, que integrem Estórias 
locais e envolvam as comunidades 

residentes, em ambientes de elevada 
qualidade paisagística 

activaltern 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal fornecer informações turísticas 
actualizadas e orientação em função 
da deslocação dos turistas/visitantes 
no terreno, recorrendo a dispositivos 

tipo PDA com acesso a GPS ou a 
redes sem fios 

infactorien 

39. Costuma partilhar 
informação turística após 
a realização das suas 
deslocações em lazer e 
turismo? 

Sim 

partinftur 

sim = 1 

não = 2 

NR = 0 
 

Nominal 

Não 

40. Qual é a forma que 
utiliza para partilhar 
informação turística 
quando regressa das suas 
viagens em lazer e 
turismo? 

E-mail email 

Sim = 1 

Não = 2 
 

Nominal 

Blog blog 
Canal proporcionado pelo 

estabelecimento de alojamento 
canalaloja 

Redes sociais (Facebook, Twitter, 
Youtube, Flickr,…) 

redesocia 

Canal disponibilizado pela entidade 
promotora ou de gestão do destino 

canalgest 

Website pessoal wsitepess 
Website comunitário wsitecomu 

Canal facultado pela entidade 
organizadora da viagem 

canalorgan 

Canal facilitado pela empresa de 
transporte 

canaltrans 

Contactos pessoais com 
familiares/amigos/conhecidos 

contpesso 

Fonte: produção própria. 
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     Anexo 70 – Fortes, redutos, baterias, telégrafos e centros interpretativos das Linhas de Torres Vedras 
 

Linha N.º Designação Município Freguesia Altitude (m) 
Coordenadas Geográficas 

Latitude Longitude 

1.ª 1 Bateria do Tejo V. F. de Xira Alhandra 2 38° 55' 11,660" N 9° 0' 38,160" W 

1.ª 2 Bateria do Conde V. F. de Xira Alhandra 44 38° 55' 26,607" N 9° 0' 50,015" W 

1.ª 3 Reduto da Boavista V. F. de Xira Alhandra 92 38° 55' 31,203" N 9° 0' 55,314" W 

1.ª 4 Bateria de S. Fernando V. F. de Xira Alhandra 57 38° 55' 34,340" N 9° 0' 54,170" W 

1.ª 5 Forte da Serra do Formoso V. F. de Xira Calhandriz 313 38° 56' 28,021" N 9° 3' 4,325" W 

1.ª 6 Bateria dos Melros V. F. de Xira Alverca do Ribatejo 173 38° 55' 39,050" N 9° 3' 25,306" W 

1.ª 7 Reduto de Calhandriz V. F. de Xira Alverca do Ribatejo 289 38° 55' 7,956" N 9° 4' 2,672" W 

1.ª 8 Reduto de Trancoso/Chão da Vinha V. F. de Xira São João dos Montes 356 38° 56' 52,629" N 9° 4' 38,954" W 

1.ª 114-A Forte 1º de Subserra V. F. de Xira São João dos Montes 159 38° 55' 32,166" N 9° 1' 22,481" W 

1.ª 114-B Bateria Nova de Subserra V. F. de Xira São João dos Montes 130 38° 55' 35,696" N 9° 1' 35,379" W 

1.ª 115 Forte 2º de Subserra V. F. de Xira São João dos Montes 260 38° 55' 54,746" N 9° 2' 15,941" W 

1.ª 116 Forte 3º de Subserra V. F. de Xira São João dos Montes 275 38° 56' 1,800" N 9° 2' 24,660" W 

1.ª 117 Reduto Novo da Costa da Freiria V. F. de Xira São João dos Montes 292 38° 56' 14,416" N 9° 2' 36,028" W 

1.ª 117-A Bateria 4º de Subserra V. F. de Xira São João dos Montes 292 38° 56' 12,610" N 9° 2' 31,430" W 

1.ª 118 Reduto do Moinho Branco V. F. de Xira Alverca do Ribatejo 318 38° 56' 8,392" N 9° 2' 42,694" W 

1.ª 119 Reduto dos Dois Moinhos V. F. de Xira Alverca do Ribatejo 299 38° 55' 58,070" N 9° 3' 10,103" W 

1.ª 120 Reduto Novo do Formoso V. F. de Xira São João dos Montes 297 38° 56' 27,435" N 9° 3' 1,051" W 

1.ª 121 Forte 1º do Calhandriz V. F. de Xira Calhandriz 313 38° 55' 50,025" N 9° 4' 33,419" W 

1.ª 122 Forte 2º do Calhandriz V. F. de Xira Calhandriz 322 38° 55' 37,795" N 9° 4' 35,149" W 

1.ª 123 Forte 3º do Calhandriz V. F. de Xira Calhandriz 343 38° 55' 32,906" N 9° 4' 51,796" W 

1.ª 9 Forte do Cego Arruda Vinhos Arruda dos Vinhos 355 38° 58' 9,324" N 9° 5' 9,852" W 

1.ª 10 Forte da Carvalha Arruda Vinhos Santiago dos Velhos 395 38° 58' 22,556" N 9° 6' 13,228" W 

1.ª 12 Forte do Paço-Sítio Arq. do Castelo Arruda Vinhos Arranhó 286 38° 59' 42,476" N 9° 7' 4,669" W 

1.ª 20 Forte de S. Vicente Torres Vedras São Pedro e Santiago 112 39° 5' 59,097" N 9° 15' 52,081" W 

1.ª 21 Forte de S. Vicente Torres Vedras São Pedro e Santiago 112 39° 6' 1,914" N 9° 15' 59,028" W 

1.ª 22 Forte de S. Vicente Torres Vedras São Pedro e Santiago 112 39° 6' 5,822" N 9° 15' 57,619" W 

1.ª 23 Reduto dos Olheiros Torres Vedras São Pedro e Santiago 106 39° 6' 11,699" N 9° 16' 13,359" W 

1.ª 24 Reduto da Forca Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 70 39° 5' 57,332" N 9° 15' 26,736" W 

1.ª 25 Bateria de São João Torres Vedras São Pedro e Santiago 45 39° 5' 29,570" N 9° 15' 19,720" W 

1.ª 26 Forte da Ordasqueira Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 135 39° 5' 46,837" N 9° 14' 5,221" W 

1.ª 27 Castelo de Torres Vedras Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 70 39° 5' 41,053" N 9° 15' 40,531" W 

1.ª 30 Reduto do Grilo Torres Vedras Ponte do Rol 59 39° 5' 11,153" N 9° 19' 21,576" W 

1.ª 31 Reduto da Alquiteira Torres Vedras São Pedro da Cadeira 63 39° 5' 4,423" N 9° 20' 54,211" W 

1.ª 32 Forte do Formigal Torres Vedras São Pedro da Cadeira  34 39° 4' 34,573" N 9° 22' 21,900" W 

1.ª 111 Forte do Paço Torres Vedras São Pedro da Cadeira 32 39° 5' 39,338" N 9° 22' 45,389" W 
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1.ª 112 Forte das Gentias Torres Vedras São Pedro da Cadeira 42 39° 5' 58,976" N 9° 23' 37,037" W 

1.ª 113 Bateria da Foz Torres Vedras São Pedro da Cadeira 54 39° 5' 58,263" N 9° 24' 11,496" W 

1.ª 128 Forte da Archeira Torres Vedras Dois Portos 344 39° 2' 4,903" N 9° 13' 4,848" W 

1.ª 129 Forte da Feiteira Torres Vedras Dois Portos 265 39° 2' 39,827" N 9° 13' 55,435" W 

1.ª 130 Forte do Catefica Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 225 39° 3' 28,567" N 9° 14' 8,360" W 

1.ª 131 Bateria da Cruz Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 125 39° 5' 14,260" N 9° 17' 13,283" W 

1.ª 132 Bateria dos Palheiros Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 101 39° 5' 15,768" N 9° 17' 26,824" W 

1.ª 133 Bateria dos Pedrulhos Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 74 39° 4' 46,741" N 9° 17' 27,956" W 

1.ª 134 Bateria do Outeiro da Prata Torres Vedras Ventosa 72 39° 4' 41,113" N 9° 18' 2,112" W 

1.ª 135 Bateria da Carrasqueira Torres Vedras Ventosa 88 39° 4' 35,272" N 9° 18' 14,101" W 

1.ª 136 Bateria da Milharosa Torres Vedras Ventosa 109 39° 4' 39,172" N 9° 18' 29,579" W 

1.ª 137 Bateria do Outeiro da França Torres Vedras Ventosa 99 39° 4' 52,567" N 9° 18' 42,557" W 

1.ª 138 Bateria do Pombal Torres Vedras Ponte do Rol 35 39° 4' 59,060" N 9° 19' 16,830" W 

1.ª 139 Bateria da Bordinheira Torres Vedras Ventosa 44 39° 4' 50,550" N 9° 19' 42,510" W 

1.ª 140 Bateria do Outeiro do Monte Torres Vedras Ventosa 34 39° 5' 0,290" N 9° 20' 23,920" W 

1.ª 141 Bateria do Mogo Torres Vedras São Pedro da Cadeira 58 39° 4' 51,360" N 9° 20' 56,960" W 

1.ª 142 Bateria do Bonabal Torres Vedras São Pedro da Cadeira 63 39° 4' 29,276" N 9° 21' 1,069" W 

1.ª 143 Forte da Galpeira Torres Vedras Ventosa 52 39° 3' 57,846" N 9° 21' 18,543" W 

1.ª 144 Bateria das Mouguelas Torres Vedras São Pedro da Cadeira 51 39° 4' 4,660" N 9° 21' 57,321" W 

1.ª 145 Forte de Belmonte Torres Vedras São Pedro da Cadeira 66 39° 4' 52,746" N 9° 22' 53,910" W 

1.ª 146 Forte de Bececarias Torres Vedras São Pedro da Cadeira 36 39° 5' 36,791" N 9° 23' 4,017" W 

1.ª 147 Bateria da Ponte do Rol I Torres Vedras Ponte do Rol 72 39° 4' 59,087" N 9° 18' 55,828" W 

1.ª 148 Bateria da Ponte do Rol II Torres Vedras Ponte do Rol 51 39° 5' 6,110" N 9° 19' 4,550" W 

1.ª 149 Forte Novo da Ordasqueira Torres Vedras Matacães 139 39° 5' 44,110" N 9° 13' 51,066" W 

1.ª 150 Bateria da Ribaldeira Torres Vedras Dois Portos 260 39° 1' 47,570" N 9° 11' 54,430" W 

1.ª 123-A Bateria do Calhandriz Loures Bucelas 290 38° 55' 33,693" N 9° 5' 6,245" W 

1.ª 124 Forte 4º do Calhandriz Loures Bucelas 338 38° 55' 31,765" N 9° 4' 57,777" W 

1.ª 125 Forte do Arpim Loures Bucelas 225 38° 54' 43,544" N 9° 4' 56,259" W 

1.ª 28 Forte Grande da Enxara Mafra Enxara do Bispo 238 38° 59' 31,170" N 9° 13' 25,737" W 

1.ª 29 Forte Pequeno da Enxara Mafra Enxara do Bispo 222 38° 59' 11,733" N 9° 13' 11,935" W 

1.ª 11 Forte do Moinho do Céu Sobral M. Agraço Santo Quintino 325 38° 59' 45,946" N 9° 6' 17,916" W 

1.ª 13 Forte da Caneira Sobral M. Agraço Santo Quintino 275 38° 59' 36,650" N 9° 7' 39,070" W 

1.ª 14 Forte do Alqueidão Sobral M. Agraço Santo Quintino 439 38° 59' 11,897" N 9° 9' 2,768" W 

1.ª 15 Forte do Trinta Sobral M. Agraço Santo Quintino 423 38° 59' 15,164" N 9° 9' 16,685" W 

1.ª 16 Forte do Simplício Sobral M. Agraço Santo Quintino 433 38° 59' 2,217" N 9° 9' 5,098" W 

1.ª 17 Forte do Machado Sobral M. Agraço Santo Quintino 423 38° 58' 56,316" N 9° 9' 16,995" W 

1.ª 151 Reduto da Patameira Sobral M. Agraço Sobral de Monte Agraço 252 39° 0' 24,930" N 9° 11' 28,432" W 

1.ª 152 Forte Novo Sobral M. Agraço Santo Quintino 384 38° 59' 34,876" N 9° 8' 46,783" W 

2.ª 33 Forte do Salgado V. F. de Xira Forte da Casa 4 38° 52' 7,350" N 9° 2' 43,350" W 
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2.ª 34 Reduto da Quintela da Estrada V. F. de Xira Forte da Casa 22 38° 52' 30,067" N 9° 3' 11,729" W 

2.ª 35 Reduto da Quintela Pequeno V. F. de Xira Forte da Casa 53 38° 52' 46,393" N 9° 3' 11,896" W 

2.ª 36 Reduto da Quintela Grande V. F. de Xira Forte da Casa 78 38° 52' 52,349" N 9° 3' 13,111" W 

2.ª 37 Forte da Abrunheira V. F. de Xira Forte da Casa 15 38° 52' 20,040" N 9° 3' 16,280" W 

2.ª 38 Forte da Casa V. F. de Xira Forte da Casa 53 38° 52' 27,949" N 9° 3' 23,784" W 

2.ª 39 Reduto do Reentrante V. F. de Xira Forte da Casa 88 38° 52' 38,750" N 9° 3' 31,100" W 

2.ª 40 Forte da Aguieira V. F. de Xira Vialonga 280 38° 54' 4,493" N 9° 4' 17,541" W 

2.ª 41 Reduto da Portela Grande V. F. de Xira Vialonga 288 38° 53' 59,793" N 9° 4' 18,817" W 

2.ª 42 Reduto da Portela Pequeno V. F. de Xira Vialonga 264 38° 53' 55,824" N 9° 4' 14,159" W 

2.ª 43 Bateria do Vizo V. F. de Xira Vialonga 245 38° 53' 24,350" N 9° 6' 50,470" W 

2.ª 126 Forte Novo do Cabo V. F. de Xira Vialonga 82 38° 52' 40,701" N 9° 3' 45,628" W 

2.ª 127 Forte do Moinho V. F. de Xira Vialonga 110 38° 53' 5,809" N 9° 3' 53,321" W 

2.ª 18 Reduto da Ajuda Grande Loures Bucelas 311 38° 56' 17,224" N 9° 7' 43,455" W 

2.ª 19 Reduto da Ajuda Pequeno Loures Bucelas 303 38° 56' 24,243" N 9° 7' 51,432" W 

2.ª 44 Bateria da Cachada Loures São Julião do Tojal 249 38° 53' 13,798" N 9° 7' 6,538" W 

2.ª 45 Bateria do Penedo Loures São Julião do Tojal 243 38° 52' 53,260" N 9° 7' 21,490" W 

2.ª 46 Bateria da Oliveira Loures Fanhões 290 38° 53' 34,990" N 9° 8' 10,460" W 

2.ª 47 Bateria dos Galvões Loures Bucelas 190 38° 53' 22,270" N 9° 7' 47,870" W 

2.ª 48 Bateria da Espadarinha Loures São Julião do Tojal 100 38° 52' 12,330" N 9° 7' 59,220" W 

2.ª 49 Forte do Picoto Loures Bucelas 200 38° 54' 1,720" N 9° 9' 1,570" W 

2.ª 50 Reduto do Quadradinho Loures Fanhões 242 38° 53' 47,322" N 9° 9' 3,945" W 

2.ª 51 Reduto de Ribas Loures Fanhões 300 38° 53' 43,591" N 9° 9' 43,264" W 

2.ª 54 Reduto do Moinho Loures Lousa 270 38° 54' 8,990" N 9° 11' 23,250" W 

2.ª 55 Reduto de Montachique Loures Fanhões 272 38° 54' 20,078" N 9° 11' 7,043" W 

2.ª 57 Reduto do Mosqueiro Loures Fanhões 337 38° 53' 55,815" N 9° 10' 57,538" W 

2.ª 60 Reduto da Achada 1 Loures Lousa 289 38° 54' 26,163" N 9° 12' 5,624" W 

2.ª 61 Reduto da Achada 2 Loures Lousa 294 38° 54' 19,906" N 9° 12' 3,692" W 

2.ª 72 Forte da Estrada Loures Lousa 265 38° 54' 52,328" N 9° 12' 46,387" W 

2.ª 52 Forte do Capitão Mafra Milharado 211 38° 55' 13,766" N 9° 11' 48,535" W 

2.ª 53 Forte da Presinheira Mafra Milharado 227 38° 55' 11,401" N 9° 11' 38,824" W 

2.ª 56 Forte do Permouro Mafra Milharado 279 38° 54' 30,601" N 9° 11' 4,722" W 

2.ª 58 Forte do Carrascal Mafra Milharado 230 38° 55' 3,098" N 9° 11' 53,159" W 

2.ª 59 Forte do Moinho da Carambela Mafra Milharado 265 38° 54' 18,970" N 9° 11' 33,770" W 

2.ª 62 Forte do Alto do Cheira Mafra Gradil 254 38° 57' 39,950" N 9° 16' 1,723" W 

2.ª 63 Forte do Casal da Serra Mafra Gradil 257 38° 57' 20,922" N 9° 15' 44,922" W 

2.ª 64 Forte do Canto do Muro da Tapada Mafra Mafra 285 38° 56' 48,280" N 9° 15' 57,120" W 

2.ª 65 Forte de Santa Maria Mafra Malveira 369 38° 56' 28,704" N 9° 15' 29,246" W 

2.ª 66 Forte da Feira Mafra Malveira 265 38° 56' 8,800" N 9° 15' 17,935" W 

2.ª 67 Forte do Cabeço Gordo Mafra Venda o Pinheiro 280 38° 56' 12,700" N 9° 14' 48,980" W 
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2.ª 68 Forte do Matoutinho Mafra Venda o Pinheiro 358 38° 56' 3,706" N 9° 14' 29,947" W 

2.ª 69 Forte da Quinta do Fidalgo Mafra Venda o Pinheiro 277 38° 55' 47,489" N 9° 14' 8,689" W 

2.ª 70 Forte da Quinta do Estrangeiro Mafra Venda o Pinheiro 289 38° 55' 37,359" N 9° 13' 49,531" W 

2.ª 71 Forte da Portela Mafra Venda do Pinheiro 280 38° 54' 57,853" N 9° 13' 19,464" W 

2.ª 73 Forte da Coutada Mafra Venda do Pinheiro 277 38° 54' 53,211" N 9° 12' 24,575" W 

2.ª 74 Forte do Casal da Pedra Mafra Malveira 335 38° 56' 19,270" N 9° 17' 8,720" W 

2.ª 75 Forte da Milhariça Mafra Mafra 300 38° 56' 39,019" N 9° 17' 17,902" W 

2.ª 76 Forte do Sonível Mafra Mafra 358 38° 56' 45,772" N 9° 17' 39,284" W 

2.ª 77 Forte do Juncal Mafra Mafra 317 38° 56' 24,983" N 9° 18' 37,526" W 

2.ª 78 Forte do Telhadouro Mafra Gradil 237 38° 58' 42,557" N 9° 17' 20,562" W 

2.ª 79 Forte do Gio Mafra Gradil 259 38° 58' 39,666" N 9° 17' 28,243" W 

2.ª 80 Forte da Serra de Chipre Mafra Sobral da Abelheira 266 38° 58' 40,262" N 9° 17' 38,785" W 

2.ª 81 Forte da Quinta da Boa Viagem Mafra Sobral da Abelheira 247 38° 58' 29,315" N 9° 17' 51,970" W 

2.ª 82 Forte da Patarata Mafra Mafra 228 38° 57' 56,369" N 9° 19' 17,146" W 

2.ª 83 Forte do Meio Mafra Mafra 218 38° 57' 48,945" N 9° 19' 21,112" W 

2.ª 84 Forte do Curral do Linho Mafra Mafra 215 38° 57' 27,852" N 9° 19' 39,233" W 

2.ª 85 Forte do Areeiro Mafra Mafra 209 38° 57' 17,700" N 9° 20' 15,650" W 

2.ª 86 Forte de N.ª S.ª da Paz Mafra Mafra 216 38° 57' 0,740" N 9° 19' 43,420" W 

2.ª 87 Forte do Pinheiro Mafra Mafra 205 38° 56' 44,290" N 9° 19' 58,300" W 

2.ª 88 Forte do Cabeço do Neto Mafra Mafra 203 38° 58' 57,949" N 9° 20' 7,295" W 

2.ª 89 Forte do Moxarro Mafra Santo Isidoro 154 39° 0' 17,510" N 9° 21' 35,596" W 

2.ª 90 Forte de Penegache Mafra Santo Isidoro 150 39° 0' 22,690" N 9° 22' 20,120" W 

2.ª 91 Forte da Alagoa Mafra Santo Isidoro 139 39° 0' 40,020" N 9° 23' 22,296" W 

2.ª 92 Forte do Picoto Mafra Santo Isidoro 110 39° 0' 40,630" N 9° 24' 22,520" W 

2.ª 93 Forte de Marvão Mafra Santo Isidoro 102 39° 0' 27,300" N 9° 24' 46,650" W 

2.ª 94 Forte de Ribamar Mafra Santo Isidoro 95 39° 0' 26,170" N 9° 24' 55,190" W 

2.ª 95 Forte do Zambujal Mafra Carvoeira 95 38° 56' 57,714" N 9° 23' 21,809" W 

2.ª 96 Forte da Carvoeira Mafra Carvoeira 104 38° 56' 23,990" N 9° 23' 54,630" W 

2.ª 97 Forte de São Julião Mafra Carvoeira 82 38° 56' 13,535" N 9° 24' 47,850" W 

1.ª 

P
o

st
o

s 
d

e 
S

in
a

is
 

Forte dos Sinais V. F. de Xira Alverca do Ribatejo 318 38° 56' 8,015" N 9° 2' 42,145" W 

1.ª Forte do Alqueidão Sobral M. Agraço Santo Quintino 442 38° 59' 11,333" N 9° 9' 3,343" W 

1.ª Serra do Socorro Mafra Enxara do Bispo 395 39° 1' 1,635" N 9° 13' 33,905" W 

1.ª Forte de S. Vicente Torres Vedras São Pedro e Santiago 112 39° 6' 1,534" N 9° 15' 59,492" W 

1.ª Reduto do Grilo Torres Vedras Ponte do Rol 59 39° 5' 11,578" N 9° 19' 21,894" W 

2.ª Cabeço de Montachique Loures Lousa 409 38° 53' 54,013" N 9° 11' 38,127" W 

2.ª Forte de Sonível Mafra Mafra 358 38° 56' 45,996" N 9° 17' 39,890" W 

2.ª Forte da Alagoa Mafra Santo Isidoro 139 39° 0' 40,365" N 9° 23' 22,936" W 

2.ª Forte da Serra de Chipre Mafra Sobral da Abelheira 265 38° 58' 40,433" N 9° 17' 38,836" W 

2.ª Forte de S. Julião Mafra Carvoeira 82 38° 56' 14,136" N 9° 24' 47,624" W 
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1.ª 

C
en

tr
o

s 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

s Arruda dos Vinhos Arruda dos Vinhos Arruda dos Vinhos 97 38° 59' 2,818" N 9° 4' 40,887" W 

2.ª Loures Loures Bucelas 80 38° 54' 6,243" N 9° 7' 13,524" W 

2.ª Mafra  Mafra Mafra 235 38° 56' 11,109" N 9° 19' 36,924" W 

1.ª Torres Vedras Torres Vedras St.ª M.ª do Castelo e S. Miguel 70 39° 5' 56,233" N 9° 15' 28,808" W 

2.ª Forte da Casa V. F. de Xira Forte da Casa 53 38° 52' 27,368" N 9° 3' 24,390" W 

1.ª Sobral de Monte Agraço Sobral M. Agraço Sobral de Monte Agraço … 39° 1' 7,124" N 9° 9' 5,518" W 

1.ª Serra do Socorro Mafra Enxara do Bispo 395 39° 1' 3,031" N 9° 13' 31,598" W 

       Fonte: produção própria. 
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Anexo 71 – Roteiro turístico “Torres Vedras na Primeira Linha” 

 

 
Fonte: produção própria. 

 

 

Anexo 72 – Roteiro turístico “Wellington” 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 73 – Roteiro turístico “A Defesa do Tejo” 

 

 
Fonte: produção própria. 

 
Anexo 74 – Roteiro turístico “Grandes Desfiladeiros” 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 75 – Roteiro turístico “O Nó das Linhas” 

 

 
           Fonte: produção própria. 

 
Anexo 76 – Roteiro turístico Da Feira ao Palácio e ao Atlântico 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 77 – Circuito Forte de São Vicente – Reduto do Grilo – Forte de São Vicente 

 

 
Fonte: produção própria. 

 
Anexo 78 – Circuito Reduto do Grilo – Foz do Sizandro – Reduto do Grilo 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 79 – Circuito Forte de São Vicente – Serra do Socorro – Forte de São Vicente 

 

 
           Fonte: produção própria. 

 
Anexo 80 – Percurso pedestre Castelo de Torres Vedras – Foz do Sizandro 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 81 – Percurso pedestre Serra do Socorro – Forte do Alqueidão 

 

 
Fonte: produção própria. 

 
Anexo 82 – Percurso pedestre Sobral de Monte Agraço – Pêro Negro 

 

 
Fonte: produção própria. 

 

 



 João Reis                                                                                                                                            Anexos 

 712 

Anexo 83 – Percurso pedestre Forte do Alqueidão – Forte da Carvalha 

 

 
Fonte: produção própria. 

 
Anexo 84 – Percurso pedestre Forte da Carvalha – Forte da Aguieira 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 85 – Percurso pedestre Forte da Aguieira – Reduto de Montachique 

 

 
Fonte: produção própria. 

 
Anexo 86 – Percurso pedestre Forte do Zambujal – Forte de Santa Susana 

 

 
Fonte: produção própria. 
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Anexo 87 – Imagem de ecrã da edição de Trilhos no Portal de Percursos e Interpretação 

 
Fonte: produção própria. 


