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A evolução da procura turística, aliada a evolução da própria sociedade, levou 
a "comercialização" da cultura, associada ao património. Através de um estudo 
de caso, nomeadamente, do Convento de Cristo, no concelho de Tomar, o 
presente trabalho pretende, para alem de definir o perfil do visitante desse 
monumento, verificar de que forma os seus visitantes poderão contribuir para o 
desenvolvimento, a nível local, de outras actividades características do sector 
turístico. 
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The evolution of tourism demand, associated to the evolution of society itself, 
led to the "commoditization" of culture and heritage. Through a case study, the 
Convento de Cristo, in the city of Tomar, the present report wishes to define the 
visitor profíle, and to verify in which way these visitors can contribute to the 
development, at the local level, of other activities directly associated with 
tourism. 
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INTRODUÇÃO  

 

O trabalho de investigação é uma tarefa que exige um esforço contínuo e uma 

determinação constante. O percurso revela-se, por vezes, tortuoso e difícil de percorrer e só 

a perseverança se declara como adequada para superar as dificuldades. O caminho é 

trilhado através da concretização de pequenos objectivos que juntos formam o todo. São 

pequenos passos que são dados à medida que as ideias se vão acertando e formando um 

discurso lógico. Alcançar cada um desses patamares é uma vitória acumulada para a 

investigação, festejada com uma vontade acrescida de continuar a percorrer o caminho 

traçado. 

 

A primeira dificuldade que emerge, num trabalho deste âmbito, é a escolha do tema a 

tratar. Nem sempre o desejado é alcançável ou exequível e temas que poderão, para o 

investigador inexperiente, revelar-se como desafios gloriosos de alcançar, são utopias para 

aqueles que há muito conhecem os trâmites da investigação. O orientador do trabalho a 

executar tem, neste momento, o primeiro papel importante e decisivo a desempenhar.  

 

A escolha do tema não é evidente, porém, para que o trabalho flua é importante que este 

possua características com as quais o investigador se identifique. Um percurso académico 

ou profissional, um gosto pessoal, um interesse pelo desconhecido ou uma pergunta para a 

qual não se encontra resposta, poderão ser alguns dos motivos que levam à escolha do 

mote da investigação. 

 

No trabalho aqui desenvolvido, a formação académica do investigador jogou um papel 

preponderante para a escolha do tema a tratar. O património aliado ao turismo foi assunto 

estudado ao longo de cinco anos de licenciatura em Gestão Turística e Cultural. O fascínio 

que representa o desafio de juntar os dois conceitos com o fim específico de oferecer aos 

indivíduos um pouco de história e de memória através do lazer é, por si só, um motivo 

mais que evidente para se poder avançar com uma dissertação sobre o assunto. 
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O turismo é uma actividade económica, o património é etéreo, duas qualidades que numa 

escala de valores se encontrariam no oposto uma da outra e que, no entanto, têm vindo a 

associar-se para um bem comum: a venda de sonhos, onde, o turismo representa a venda e 

o património os sonhos. Uma união que não é pacífica, mas que beneficia ambas as partes 

e que se repercute nas zonas onde actuam. 

 

Numa nação como Portugal, detentora de regiões interiores desprovidas de actividades 

económicas suficientemente fortes para agarrar as suas gentes à terra que as viu nascer, 

porém, ricas em património, este, aliado ao turismo, poderá representar o caminho do 

desenvolvimento. A memória do povo transforma-se no seu alimento e a partilha torna-se 

pacífica e agradável. 

 

O caminho que iremos traçar terá como meta verificar se o património pode ou não 

contribuir para o desenvolvimento de uma região. Porém, antes de podermos cortar a fita 

que a enlaça, teremos de fazer todo um percurso, seguindo uma determinada direcção e um 

encadeamento lógico, que justifique e explique o desfecho final. 

 

Começaremos por tentar compreender o que é esta actividade compósita que denominamos 

de turismo. Uma actividade que se caracteriza, precisamente, por não ser homogénea, e 

que se revela difícil de definir. Numa segunda fase, será analisado o percurso das 

motivações turísticas, aliadas às evoluções da própria sociedade. Serão discutidos assuntos 

relativos aos diferentes produtos turísticos surgidos ao longo do século vinte, que vieram 

responder às necessidades e motivações de uma sociedade em constante mutação. O 

património aliado ao turismo e as transformações que este sofre, para poder acolher os que 

o procuram, serão também alguns dos temas discutidos. Numa fase final, já com uma 

matriz teórica bem delineada, será analisado um estudo de caso que terá como objectivo 

comprovar a tese formulada. 

 

Estamos certos que o caminho não será fácil, porém, a expectativa da aprendizagem que se 

avizinha, das descobertas que provavelmente se farão e da satisfação de dever cumprido 

que por certo sentiremos no final, dá-nos força, ambição e energia para empreendermos a 

tarefa. 



 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

 

 

TURISMO , DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

“Para quem pretender estudar o turismo, a primeira dificuldade é defini-lo” 

GUIBILATO, Gerard 
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1.1 Introdução 

 

Para qualquer estudo que se quer de âmbito científico torna-se fundamental delimitar o seu 

objecto de estudo. Saber exactamente o que é o turismo, quais os actores que a ele estão 

associados, quais as actividades que o compõem, bem como quais os produtos que este 

oferece, são os objectivos que propomos alcançar neste primeiro Capítulo, que poderemos 

apelidar de introdutório ao estudo que pretendemos desenvolver. 

 

Na secção 1.2, iremos abordar a questão da definição do turismo e da sua integração 

enquanto sistema, com base na teoria dos sistemas. Definir turismo, não enquanto uma 

única actividade, mas enquanto um sistema no qual interagem diversas actividades, criando 

acções e repercussões em toda a teia que o constitui. 

 

Saber quem são os consumidores do produto turístico, as diversas categorias em que são 

divididos consoante as características que lhes estão inerentes, é o objectivo da secção 1.3, 

este, sem dúvida, um tema essencial e básico para o estudo que propomos desenvolver que, 

numa primeira parte, pretende criar um perfil de visitante. 

 

Por fim, na secção 1.4, iremos debruçar-nos sobre o tema das Contas Satélites do Turismo 

(CST), um projecto desenvolvido pela Organização Mundial do Turismo, que se revela 

como instrumento essencial para sabermos qual o papel do sector do turismo na economia, 

seja ela de âmbito nacional ou regional, e que servirá de apoio para a definição das 

actividades turísticas, incluídas no sistema funcional do turismo, que pretendemos, 

também, incluir no presente estudo. 
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1.2 O turismo e o sistema turístico 

 

O turismo é uma actividade complexa que se inter-relaciona com diversos sectores da 

sociedade e da economia (OMT, 1994). O facto de o turismo não ser um simples conjunto 

de indústrias, de ser uma actividade económica, a qual inclui comportamento humano, uso 

de recursos e interacção com outras pessoas, economias e ambientes, torna ainda mais 

difícil a sua definição (Bull, 1995). 

 

E esta definição torna-se mais importante quando o objectivo do estudo tem uma vertente 

económica. É necessário recolher dados, quantificá-los, estabelecer relações entre eles. É 

essencial chegar a conclusões quantificáveis, que forneçam noções exactas e precisas sobre 

esta actividade. É necessário saber, exactamente, onde começa e onde acaba a actividade 

turística. 

 

Para podermos analisar o turismo temos de saber como este funciona. Para o podermos 

estudar temos de saber o que se entende por turismo, temos de encontrar uma definição que 

o delimite. 

 

De uma forma geral e simplificada poderíamos afirmar que o turismo é a actividade que 

decorre dos movimentos turísticos. No entanto, quanto mais abrangente se torna o seu 

estudo, mais complexa se torna a sua definição. O turismo é um compósito de actividades, 

de serviços e de indústrias, que oferecem uma experiência de viagem. Basta considerarmos 

os aspectos multidimensionais do turismo e as suas interacções com as outras actividades, 

para percebermos como é difícil chegar a uma definição consensual e universalmente 

aceite. Para além de que, qualquer tentativa de o definir terá que considerar os vários e 

distintos grupos que nele participam e que por ele são afectados. As suas perspectivas 

serão vitais para o desenvolvimento de uma definição abrangente (McIntosh e Goeldner, 

1986). 
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McIntosh e Goeldner (1986) identificam esses grupos distintos, cuja perspectiva face ao 

turismo é necessária e essencial para chegarmos à sua definição: o turista, as actividades 

económicas que oferecem bens e serviços, o governo da comunidade receptora, e a 

própria comunidade da área receptora (ver quadro 1). 

 

Quadro 1: QUATRO DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ENCARAR O TURISMO  

 

1. Turistas 

Encaram o turismo como um meio 

através do qual podem satisfazer 

várias experiências físicas e 

psíquicas 

2. Actividades económicas de bens 

e serviços 

Encaram o turismo como uma 

oportunidade para obter lucro 

3. Governo da comunidade 

receptora 

Encaram o turismo como um factor 

positivo para a economia, para os 

rendimentos da população da área 

receptora. 

4. Comunidade receptora 

Encaram o turismo como um factor 

cultural, de troca de valores, e como 

um recurso para a geração de 

emprego. 

Fonte: Adaptado de McIntosh e Goeldner (1986) 

 

Apesar de distintos, estes grupos interagem entre si, são partes inter-relacionadas de um 

todo, o que torna a tarefa de análise e definição do turismo complexa. Qualquer medida 

tomada por um desses grupos, directa ou indirectamente, influencia os outros. Daí que, 

deste modo, o turismo deva ser encarado de outra forma, mais abrangente e que tenha em 

consideração as acções e reacções de todos os grupos num todo, formando uma rede na 

qual essas acções e reacções têm uma repercussão. Olhando-o como um todo, como um 
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sistema, conseguindo estabelecer elos de ligação, também mais facilmente conseguiremos 

antecipar as consequências inerentes a essas acções e reacções.   

 

Ainda que não exista consenso no que diz respeito a uma definição de turismo, 

universalmente aceite, Bull (1995) salienta alguns dos aspectos que são geralmente 

encontrados nas diferentes definições: 

 

• as necessidades e as motivações dos turistas; 

• o comportamento na selecção de destinos e as suas restrições; 

• viajar para fora de casa; 

• a interacção entre visitantes e aqueles que actuam do lado da oferta turística; 

• impactos sobre os turistas, a comunidade receptora, a economia e o ambiente. 

 

Também estes aspectos estão interrelacionados, também eles se movem num todo, uns 

condicionando os outros.  

 

Por sua vez, Beni (2001) afirma que existem tantas definições de turismo, quantos os 

autores que tratam o assunto, constituindo esta uma das várias dificuldades existentes para 

encontrar uma definição consensual e universal para a actividade turística. O mesmo autor 

defende que existem três tendências para a definição de turismo, as definições económicas 

que só reconhecem as implicações económicas e empresariais do sector, as definições 

técnicas que fornecem conceitos para uma definição geral de aplicação internacional e 

interna e as definições holísticas que procuram abranger a essência total do assunto. 

 

Inúmeros estudos, de diferentes índoles, abordam o fenómeno turístico: estudos 

económicos, sociológicos, geográficos, ambientais, históricos, entre outros, que justificam 

a interdisciplinaridade do turismo e que, de acordo com a perspectiva adoptada, 

naturalmente, influem sobre a sua definição. 

 

Seguindo esta mesma linha de pensamento, McIntosh e Goeldner (1986) defendem que 

devido à magnitude compósita do turismo, o mesmo é abordado segundo diversos 

métodos, consoante o objectivo que se pretende atingir. Dos estudos existentes realçam os 
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seguintes métodos ou abordagens utilizadas: abordagem institucional, abordagem pelo 

produto, abordagem histórica, abordagem pela gestão, abordagem económica, abordagem 

sociológica, abordagem geográfica, abordagens interdisciplinares e abordagens 

sistémicas. Estas últimas, referidas como as necessárias para compreendermos o turismo 

como um todo, como um conjunto organizado de grupos e actividades, que interagem entre 

si. 

 

Tanto Beni (2001) como McIntosh e Goeldner (1986) fornecem pistas para o que diversos 

autores chamam de sistema funcional do turismo. A abordagem sistémica, referida por 

McIntosh e Goeldner e as definições holísticas de Beni, indicam-nos o caminho para o que 

consideramos, no estudo presente, a melhor forma de observar e estudar o fenómeno 

turístico. 

 

Esta amálgama de actividades que o compõem, só poderá ser estudada ao conseguirmos 

estabelecer o elo de ligação entre elas, ao conseguirmos contemplar o turismo como partes 

consistentes e interrelacionadas.  

 

 

 

O turismo não escapa às limitações que dificultam a investigação empírica de outras 

ciências sociais. Em primeiro lugar, a actividade turística é fortemente afectada pelas 

condições culturais e pelos avanços tecnológicos dos diversos grupos sociais; em segundo 

lugar, para se alcançarem conclusões válidas, estas têm de ser comparadas e verificadas de 

forma contínua pelos diversos sectores que compõem a oferta e a procura; em terceiro 

lugar, dada a natureza pluridimensional do turismo, e do grande número de actores que 

nele actuam, torna-se difícil transformar esta situação ambígua numa situação unificada; 

em quarto lugar, nem sempre se consegue estabelecer uma correlação estrita entre acções e 

reacções; por último, para compreender o fenómeno turístico é necessário conhecer, 

previamente, a sua envolvente física e as leis que regem o seu comportamento (Guell, s.d.). 

 

Segundo Churchman (1968, citado em Guell, s.d.), para se caracterizar um sistema 

funcional têm de se identificar cinco parâmetros: 

1.2.1 A Teoria dos Sistemas Funcionais aplicada ao turismo 
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• Os objectivos e o rendimento do sistema; 

• A envolvente do sistema: os condicionantes fixos; 

• Os recursos do sistema; 

• As componentes do sistema; 

• A gestão do sistema. 

 

Guell (s.d) considera viável considerar o turismo como um sistema funcional, uma vez que 

este verifica os cinco parâmetros acima indicados. 

 

Na sua aproximação ao sistema turístico e tendo em consideração a diversa bibliografia 

existente sobre o assunto, Guell (s.d.) considera sete componentes básicos que compõem o 

sistema funcional do turismo: os turistas, as atracções, os serviços turísticos, as infra-

estruturas básicas, o transporte, os sistemas de informação e direcção e os mecanismos de 

promoção e comercialização (ver figura 1). 

 

Figura 1:O TURISMO COMO SISTEMA FUNCIONAL  

  
Fonte: Guell, s.d. 
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Para o estudo que se pretende desenvolver considera-se o turismo enquanto um sistema 

funcional, uma vez que é importante conhecer, não só a importância que cada um dos 

actores do sistema funcional do turismo tem no todo, mas também quais as 

interdependências existentes entre eles e o quanto uns poderão afectar os outros.  

 

De uma forma geral, os produtores turísticos não têm a percepção de que a sua actividade 

influi sobre outras ligadas ao sector. O hoteleiro que recebe o turista considera-o como seu 

cliente exclusivo, criando a ilusão de que só o que se passa depois do turista entrar pela sua 

porta terá influência na sua actividade, porém existem factores endógenos que 

condicionam essa estadia. Se o cliente obtiver um tratamento insuficiente face às 

expectativas que levava, num qualquer dos pontos do processo turístico, provavelmente 

não regressará não só àquela unidade hoteleira, mas também ao local visitado. Esta visão 

míope do turismo leva a que os agentes reajam em vez de agirem face a determinadas 

situações, que poderiam antecipar, se encarassem a sua actividade como inserida num todo. 

O sistema funcional do turismo é como uma teia de aranha – toca-se numa parte e sentem-

se reverberações por ela toda (Mill e Morrison, 1985). 

 

Segundo Mill e Morrison (1985), o sistema funcional do turismo divide-se em quatro 

partes: mercado, viagem, destino, marketing (ver figura 2), cada uma delas exercendo 

influência directa ou indirecta nas outras. Na sua obra The Tourism System – An  

Introductory Text, os autores descrevem minuciosamente cada uma destas partes do 

sistema, bem como as interacções existentes entre elas, de forma a que aqueles que operam 

dentro do sistema possam aperceber-se de quem afectam com as suas acções e quem são os 

que, por sua vez, os afectam a eles, permitindo-lhes, assim, anteciparem acções e 

incrementarem e adaptarem os seus serviços.. 

 

Nenhum proprietário ou gestor tem o completo controle do seu destino, mas quanto mais 

souberem uns sobre os outros, mais facilmente atingirão o sucesso das suas próprias 

empresas, sejam elas comerciais, sem fins lucrativos ou governamentais. O turismo não 

pode ser planeado sem existir um perfeito entendimento das relações das diversas 

componentes da oferta, especialmente, porque estas se relacionam com a procura de 

mercado (Gunn, 1993). 
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Gunn (1993) foi uma das pioneiras na aplicação do sistema funcional ao turismo. Na sua 

abordagem ao turismo através deste sistema, pretende acima de tudo encontrar uma base 

essencial para o planeamento sustentável do turismo e para criar políticas que orientem os 

seus principais actores.  

 

 

Figura 2: O SISTEMA TURÍSTICO  

 
Fonte: Adaptado de Mill e Morrison (1985) 
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serão analisadas apenas parte delas, tentando, sempre que possível, estabelecer uma ligação 

que justificará o porquê de determinadas alterações registadas e provocadas pela influência 

de uma das componentes do sistema turístico sobre as outras. 

 

Figura 3:I NFLUÊNCIAS EXTERNAS NO SISTEMA FUNCIONAL DO TURISMO 

 
Fonte: Gunn, 1993 
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1.3 Definição de turista 

 

Depois de analisado o conceito de turismo e sistema funcional de turismo, torna-se 

importante definir turista, o nome dado ao consumidor da actividade turística. 

 

O termo turista remonta ao século XVIII e está associado à Grand Tour, assim designada 

por ter uma duração de, aproximadamente, três anos. Como paragens obrigatórias, 

incluídas no itinerário, encontravam-se Paris, Roma, Florença entre outras cidades 

europeias, centros de arte e cultura da época. O mercado emissor que caracterizava esta 

viagem era composto por membros de famílias ricas inglesas, por estudantes, diplomatas e 

intelectuais, que se passaram a designar por touristes, termo derivado de tour. Fruto da 

evolução do sector e da sua democratização, o termo hoje em dia aplica-se a todos os 

consumidores da actividade turística, independentemente dos factores económicos, sociais 

e culturais que os caracterizam e, independentemente, do tipo de viagem realizada.  

 

Se no que diz respeito à definição do termo turismo ainda não existe consenso, já no que 

diz respeito ao termo turista, existem diversas directivas que nos guiam nesse sentido. 

 

Tendo em conta a necessidade de tornar convergentes as estatísticas turísticas 

internacionais, a Comissão Económica da Sociedade das Nações (SDN), em 1937, definiu, 

pela primeira vez, o termo turista como qualquer pessoa que viaja por um período de 24 

horas ou mais, para um país que não seja o da sua residência habitual. Eram considerados 

turistas todas as pessoas que viajassem por prazer, por razões familiares, de saúde, 

negócios, conferências, reuniões, missões diplomáticas, religiosas, desportivas, 

administrativas, bem como os visitantes em cruzeiros marítimos, mesmo quando a duração 

da permanência fosse inferior a 24 horas. Não eram considerados turistas as pessoas que, 

com ou sem contrato de trabalho, chegassem a um país para ocupar um emprego ou 

exercer uma qualquer actividade profissional, as pessoas que fixassem a sua residência 

nesse país, os viajantes em trânsito, os estudantes, bem como os residentes em zonas 

fronteiriças que atravessassem a fronteira para aí trabalhar. Porém, em 1950, a União 

Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo (UIOOT), hoje Organização Mundial 
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de Turismo (OMT), entendeu que se justificava a inclusão dos estudantes na categoria de 

turistas, uma vez que eram receitas estrangeiras que entravam no país. 

 

Numerosas alterações se seguiram, propostas por diversas organizações, e devido às 

dificuldades de comparação estatística que tais divergências apresentavam, a UIOOT, 

tomou a iniciativa de apresentar uma definição uniforme que integrasse os elementos 

caracterizadores do turismo. Assim, em 1963, em Roma, na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Turismo e as Viagens Internacionais, foi apresentada a proposta de 

definição de visitante, a qual se divide em turistas e excursionistas, sendo que os primeiros 

são os visitantes que permaneçam mais 24 horas num país que não seja o da sua residência, 

e os segundos são os visitantes que permaneçam menos de 24 horas no país visitado. 

 

A figura 4 pretende esquematizar esta definição, ilustrando as várias motivações que levam 

à viagem, bem como as diferenças básicas existentes entre turistas e excursionistas. Apesar 

de o turismo ter evoluído e de terem sido feitas algumas emendas ao conceito, o sistema 

das Nações Unidas continua a ser utilizado para fins estatísticos internacionais. No entanto, 

no que concerne a estatística nacional, esta definição torna-se incompleta, uma vez que não 

inclui o turismo interno, razão pela qual, em 1983, a Organização Mundial do Turismo 

(OMT), tenha elaborado uma definição de turismo nacional e de visitante nacional, que 

abrange a definição de turista nacional e excursionista nacional. Através do exposto, 

podemos apresentar as seguintes definições que, de acordo com a OMT, sintetizam os 

conceitos: 

 

Visitante – é toda a pessoa que se desloca por um período não superior a 12 meses, para 

um local fora da sua residência habitual, por uma razão que não seja a de exercer uma 

actividade remunerada. Que podem ser divididos em: 

a) Visitantes internacionais 

a. Turistas – que permanecem mais de 24 horas no local visitado 

b. Excursionistas – que permanecem menos de 24 horas no local visitado 

b) Visitantes nacionais 

a. Turistas – que permanecem mais de 24 horas no local visitado 

b. Excursionistas – que permanecem menos de 24 horas no local visitado 
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Figura 4: CLASSIFICAÇÃO DOS VISITANTES E MOTIVAÇÕES  

 
Fonte: FOSTER, Douglas 
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1.4 Produtos e actividades turísticas. A Conta Satélite do Turismo (CST) 

 

Para o estudo que se pretende desenvolver, é sem dúvida fundamental saber, exactamente, 

quais as actividades consideradas como turísticas, que se encontram no core do sector 

turístico e que poderemos contabilizar quando procedemos à análise das despesas 

efectuadas pelos visitantes. 

 

Determinar o que pode ser considerado gasto ou investimento turístico foi desde sempre 

uma das dificuldades encontradas pelos investigadores e académicos que se interessaram 

por este sector. Estabelecer uma fronteira entre o sector e os outros que lhe estão 

interligados, conseguir distinguir consumo turístico de outros tipos de consumo, no fundo 

filtrar as receitas da economia, conseguindo deixar no filtro as receitas turísticas.  

 

Com base nestas dificuldades e, também, pelo obstáculo inerente à falta de uniformização 

de dados, a Organização Mundial de Turismo, desde cedo, propôs a criação da Conta 

Satélite do Turismo. Avançou com o projecto, desenvolveu-o e este serve, actualmente, de 

modelo para diversos países, numa tentativa de estandardização. 

 

 

 

 

Antes de mais importa saber o que é uma Conta Satélite e o porquê da sua criação. 

 

As Contas Satélites anexadas ao Sistema Central de Contas Nacionais, foram criadas com 

o objectivo de nelas agruparem consumidores que se encontravam fora dos padrões 

normais de uma Conta Nacional. Isto é, os consumidores ai representados têm 

características que os distinguem dos demais consumidores. No caso do turismo, os 

consumidores têm a particularidade de se encontrarem fora do seu ambiente natural, e é 

esta a característica que os distingue. As Contas Satélites são utilizadas para representar 

áreas específicas que não se encontram correctamente identificadas no Sistema de Contas 

Nacionais, mas que poderiam ser consideradas como subsistemas deste sistema principal. 

1.4.1 Conta Satélite 
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Sendo o turismo um sector específico, onde, tal como foi referido, o consumo é feito fora 

do local normal de residência, este torna-se, automaticamente, um subsistema desse 

sistema principal. Fruto desta lacuna e do facto de a informação estatística existente sobre 

o fenómeno turístico ser, na sua generalidade, escassa e incompleta: “esta situação priva os 

governos, as empresas e os cidadãos de informação fidedigna que permita a eficácia das 

políticas públicas, a eficiência dos negócios das empresas e a melhoria da qualidade de 

vida dos visitantes e anfitriões” (OMT, 1999). 

 

Os dados estatísticos tornam-se mais importantes quando o objectivo é determinar o papel 

que o turismo pode ter no desenvolvimento económico nacional. É fundamental 

estabelecer uma linha que indique, exactamente, qual o papel económico do sector turístico 

face aos outros sectores económicos, para podermos estabelecer termos de comparação. Do 

passado restam os indicadores relativos ao tipo de visitante, às motivações turísticas, ao 

tipo de viagem, entre outros, assistindo-se hoje a uma necessidade cada vez maior de 

desenvolver conceitos no que se refere aos efeitos directos, indirectos ou induzidos que o 

sector turístico pode ter nos principais indicadores económicos. A evolução e expansão 

deste sector a tal obrigam. 

 

A Comissão de Estatísticas das Nações Unidas e a Organização Mundial do Turismo têm 

desde sempre trabalhado no sentido de estabelecer definições e classificações com o 

objectivo de obter dados comparáveis internacionalmente. A Conta Satélite do Turismo é o 

resultado desse trabalho conjunto, cujo objectivo “é o de avaliar em detalhe todas as 

componentes da procura de bens e serviços que poderiam estar associadas ao turismo no 

âmbito de uma economia de compilação” e cuja estrutura fundamental “é baseada no 

equilíbrio entre a oferta e a procura de bens e serviços numa economia” (OMT, 1999). 

 

 

 

Antes de se avançar com os dados que constam da Conta Satélite do Turismo, é necessário 

conhecer os consumidores considerados para a construção dos mesmos. Neste caso fala-se 

1.4.2 Consumidores turísticos e consumo turístico 
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de visitantes, termo que foi já definido na secção 1.3 deste Capítulo, e que abaixo se 

relembra: 

 

Visitante – Qualquer indivíduo que viaje a um local que esteja fora do seu ambiente 

habitual por um período inferior a doze meses e cujo motivo principal da visita não seja o 

de exercer uma actividade remunerada no local visitado (definição oficial da ONU e 

OMT). 

 

Este termo pode desagregar-se em dois outros, que definiremos como visitantes 

internacionais e visitantes nacionais, consoante o seu local normal de residência seja um 

outro país diferente do visitado, ou o país visitado. 

 

Sabendo quais os consumidores que serão considerados para a Conta Satélite do Turismo, 

torna-se importante conhecer o consumo que será tido em conta nesta avaliação. Falamos 

de consumo turístico, ou seja, da “despesa total de consumo efectuada por um visitante ou 

por conta de um visitante para e durante a sua viagem e a sua permanência no local de 

destino” (OMT, 1999). 

 

Sendo importante determinar o local onde este consumo é efectuado e não se podendo 

concluir que todas estas despesas ocorrerão na economia de compilação, torna-se 

necessário desagregar o termo, dividindo-o em consumo turístico receptor, consumo 

turístico emissor e consumo turístico interno, sendo estes os principais termos a definir, 

embora o mesmo possa ainda ser alargado, consoante se somem partes deste tipo de 

consumo. 

 

O consumo turístico receptor define-se como o que “resulta directamente da viagem de 

visitantes não residentes, para e no interior da economia de compilação. O consumo 

relevante, neste caso, é limitado às compras efectuadas junto dos fornecedores que residem 

na economia de compilação” (OMT, 1999). 

 

O consumo turístico emissor “resulta directamente das viagens dos residentes para outros 

países que não seja aquele em que residem. Apesar da maioria deste consumo ser 
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efectuado fora da economia de compilação, tais compras podem incluir bens e serviços 

produzidos no país de residência do visitante e adquiridos durante a viagem” (OMT, 1999). 

O consumo turístico interno “é o consumo turístico que resulta directamente das viagens 

efectuadas pelos visitantes residentes, ao interior do seu país de residência” (OMT, 1999). 

 

 

 

Importa ainda definir quais os bens e serviços considerados para o consumo turístico e que 

serão analisados nos quadros da CST. 

 

Num projecto paralelo à CST, a Organização Mundial de Turismo desenvolveu o Código 

dos Produtos Turísticos, sobre classificação de bens e serviços turísticos. Assim, utilizando 

os critérios estabelecidos neste Código, temos: os produtos característicos do turismo, que 

se definem como “aqueles que na maior parte dos países deixariam de existir numa 

quantidade significativa, ou cujo consumo diminuiria de forma significativa, na ausência 

de turismo, e para os quais parece ser possível obter dados estatísticos”; produtos conexos 

do turismo sendo “aqueles que são consumidos pelos visitantes em quantidades 

significativas para os visitantes e/ou quem os fornece mas que não estão incluídos na lista 

de produtos característicos do turismo”, e ainda os produtos específicos do turismo, que se 

definem como “o conjunto dos produtos característicos do turismo e dos produtos conexos 

do turismo”(OMT, 1999) (ver Figura 5). 

 

Figura 5: CONJUNTO DE BENS E SERVIÇOS 

 
Fonte: CST – OMT 
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As actividades que originam os bens e serviços característicos do turismo são denominadas 

por actividades características do turismo e é sobre estas que iremos debruçar-nos, pois 

será com base nestas que avaliaremos o desenvolvimento económico-turístico de uma 

determinada região. No caso que aqui será abordado, iremos analisar qual a percentagem 

de consumo turístico no todo, dos turistas que visitam o Convento de Cristo, na cidade de 

Tomar. Ou seja teremos em conta apenas as actividades características do turismo para 

fazermos a avaliação, pois só assim chegaremos a conclusões válidas no que respeita ao 

desenvolvimento turístico da região estudada. 

 

Segundo a OMT, a lista de base da Conta Satélite do Turismo dos produtos e actividades 

características do turismo é a seguinte: 

 

1. Alojamento: 

a. Hotéis e outros serviços de alojamento; 

b. Serviços de residência secundária por conta própria ou gratuita. 

2. Serviços de restauração. 

3. Transportes de passageiros: 

a. Serviços de transporte ferroviário interurbano; 

b. Serviços de transporte rodoviário; 

c. Serviços de transporte marítimo e fluvial; 

d. Serviços de transporte aéreo; 

e. Serviços de apoio. 

4. Agências de viagem, operadores turísticos e guias turísticos: 

a. Serviços de agências de viagens; 

b. Serviços de operadores turísticos; 

c. Informação turística e serviços de guias turísticos. 

5. Aluguer de equipamento de transporte 

6. Serviços culturais 

7. Recreação e lazer 

 

O estudo que iremos desenvolver terá por base estas actividades, não sendo no entanto 

viável que as possamos analisar na sua totalidade, fruto do tempo limitado que possuímos 
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para desenvolver este estudo, mas também, por não existirem dados suficientes para fazer 

uma avaliação completa. Aliás, o Observatório do Turismo, entretanto extinto, na sua 

Newsletter nº 2, fazia referência, precisamente, à lacuna existente na produção estatística, 

relativamente à Região Centro. Depois de analisada a informação estatística dessa mesma 

Região, chegou a diversas conclusões, das quais referenciamos algumas, importantes para 

justificar as limitações do presente estudo: 

 

1. A discrepância existente entre os indicadores pretendidos e os actualmente 

disponíveis é tal, que na sua maioria não chegam a obter 50% do desejado. O 

único indicador que preenche a 100% as pretensões é o Alojamento, que consegue 

ter uma boa cobertura estatística. 

2. Os indicadores existentes estão maioritariamente desagregados ao nível da NUT 

II, existindo muito pouca informação a nível concelhio. 

3. Os indicadores existentes, dizem respeito essencialmente à oferta, não existindo 

praticamente nenhuma produção estatística referente à procura. 

 

Este assunto será abordado mais vastamente no Capítulo IV, respeitante à metodologia 

utilizada para o estudo que propomos desenvolver.  

 

Não poderíamos terminar este Capítulo sem antes transcrever algumas das palavras do 

Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo, relativas à importância da Conta 

Satélite do Turismo para qualquer Economia (OMT, 2000): 

 

1. Aumentar e incrementar o conhecimento das relações do turismo sobre o total da 

actividade económica, de um determinado país; 

2. Oferecer um instrumento auxiliar para desenvolver políticas em áreas específicas; 

3. Alertar os diversos actores, indirectamente envolvidos com o turismo, da 

importância deste sector e do seu importante papel enquanto factor de 

desenvolvimento económico para todas as indústrias fornecedoras de bens e 

serviços procurados pelos visitantes.  
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1.5 Conclusão 

 

 

O papel incerto que, na maioria das vezes, está associado à importância do turismo na 

economia deve-se ao facto de não existir, como nas outras ciências, uma definição concreta 

e universalmente aceite para esta actividade. Uma definição que o delimite, que indique 

onde começa e onde acaba a actividade turística. 

 

Tal como na maioria das Ciências Sociais, nas quais o turismo se insere, são muitos os 

factores endógenos e exógenos que o condicionam. O turismo engloba diversas 

actividades, muito diferentes umas das outras, mas que em conjunto trabalham para um 

bem comum, o de proporcionar aos visitantes uma experiência anímica, e portanto difícil 

de quantificar. A concretização ou não dos objectivos desejados, pela parte da procura, terá 

sem dúvida uma repercussão do lado da oferta, havendo uma continuidade na busca dos 

produtos oferecidos caso estes correspondam às expectativas procuradas, ou não havendo 

continuidade, caso tal não se verifique. 

 

Independentemente da multiplicidade das actividades que compõem o produto turístico, e 

da ideia incorrecta de que umas não condicionam as outras, elas estão interligadas, tal 

como o demonstra a teoria do sistema funcional do turismo, sendo que a má gestão de uma 

delas poderá condicionar todo o processo turístico e por conseguinte, todas as outras 

actividades. 

 

O visitante é soberano, dele e da experiência que lhe possamos proporcionar, depende todo 

o processo turístico. Sabendo antecipadamente, qual a repercussão que determinada acção, 

dentro do sistema turístico, poderá vir a ter, mais facilmente poderemos agir, criando 

condições para o bom funcionamento do processo como um todo. 

 

Não havendo uma definição unânime respeitante ao turismo, existem, no entanto 

definições para os seus actores. Numa procura de uniformidade, a Organização Mundial do 
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Turismo, ao longo de vários anos e em parceria com outras instituições, chegou a algumas 

conclusões e definições relativas aos consumidores turísticos, bem como aos bens e 

serviços que lhe estão directamente associados. O objectivo central desta procura de 

uniformização é a obtenção de dados comparáveis internacionalmente, o que só foi 

possível alcançar graças ao projecto que levou à Conta Satélite do Turismo. Este 

instrumento, essencial para o estudo do turismo, para o seu planeamento, para a delineação 

de políticas, que tem como objectivo central avaliar em detalhe todas as componentes da 

procura turística no âmbito de uma economia de compilação, será o que poderá, de alguma 

forma, classificar o turismo enquanto um sector económico distinto. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

 

 

DA EVOLUÇÃO DAS MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS À 

“C OMERCIALIZAÇÃO ”  DO PATRIMÓNIO  

 

 

 

 

 

 

 

“O turismo é um fenómeno que é atingido pela ventura do comportamento humano. Ele 

não pode, portanto, ser dissociado, das mudanças e das transformações da sociedade.” 

CUVELIER, Pascal 
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2.1 Introdução 

 

O presente Capítulo tem como objectivo expor a evolução registada no turismo, ao longo 

do tempo, fruto das alterações económicas e sociais sentidas. Estas alterações, directa ou 

indirectamente, influenciam as motivações turísticas, que por sua vez influenciam a forma 

como os produtos são apresentados. De acordo com o referido no Capítulo anterior, o 

turismo é um fenómeno em contínua transformação, devido a factores exógenos e 

endógenos que o condicionam. 

 

Na secção 2.2 pretendemos transportar o leitor durante um século e meio de actividade 

turística, desde o turismo de elites do Século XVIII, passando pelo turismo dos “3S” da 

época modernista, de produtos homogeneizados, ao turismo pós-moderno, de produtos 

variados e “feitos por medida”. Pretendemos estabelecer uma relação entre a alteração das 

condições sociais sentidas para cada uma das épocas e as motivações que levam as pessoas 

a deslocar-se. 

 

As alterações sociais, das quais se destaca o livre acesso à cultura, a democratização da 

educação, a alteração dos estilos de vida, leva a que os novos turistas, possuidores de um 

capital cultural, procurem nas suas viagens um prolongamento dos seus hábitos culturais. 

A forma como a cultura começa a fazer parte integrante do turismo, será o tema 

desenvolvido na secção 2.3.  

 

Na última secção deste Capítulo (2.4) abordaremos aquilo a que os autores ingleses 

apelidam de “commoditization” do património e que nós traduziremos para 

“comercialização” do património, não no sentido de venda física, mas de venda imaterial. 

Os diversos modelos de aproximação ao património, bem como os conflitos inerentes à 

associação do turismo ao património, serão também discutidos nesta secção. 
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2.2 Evolução das motivações da procura turística, e consequentes 

transformações da oferta turística. O modelo Fordista e Pós-Fordista. 

 

 

 

Durante toda a Idade Clássica, as viagens caracterizavam-se por serem essencialmente 

individuais e motivadas por necessidades fundamentais como o comércio, a saúde e a 

religião. A partir da segunda metade do Século XVIII, os jovens aristocratas ingleses 

passam a ter como parte integrante da sua educação a visita a várias cidades europeias, 

podendo esta viagem durar até três anos e cujo objectivo principal era o de os tornar 

“homens do mundo”, capazes de empreender uma carreira diplomática. Esta viagem, 

apelidada de Grand Tour, e os seus protagonistas, designados por turistas, estão na génese 

do turismo moderno. As suas deslocações pelo continente, vão influenciar o crescimento 

de várias actividades relacionadas com o turismo como a restauração, a hotelaria e os 

transportes. 

 

Até 1800, as viagens eram incómodas e difíceis de concretizar. A falta de vias de 

comunicação, a ausência do que consideramos hoje hotéis modernos, condicionava essas 

viagens, para além de que as classes mais baixas da sociedade não dispunham de tempo, 

nem de fundos para empreender tais deslocações. Porém, em 1825, com o aparecimento da 

máquina a vapor de Stephenson e posterior evolução da rede ferroviária, os locais 

aproximam-se e a propensão à viagem aumenta. 

 

Thomas Cook, o “inventor” do turismo moderno, será o primeiro impulsionador desta nova 

actividade, criando as viagens organizadas, inventando os vouchers para hotéis, e 

publicando numerosos guias turísticos. No entanto, o turismo, por esta altura, continua a 

ser a realidade de uma minoria. Será já no final do Século XIX e começos do Século XX 

que, numa tentativa de imitação do modelo aristocrático, a classe burguesa acede ao 

turismo, alternando tempos de trabalho, com tempos de “fuga”. O desenvolvimento, por 

esta altura, da fotografia e do cinema, proporcionam também um acesso à imagem de 

2.2.1 Do turismo de elites ao turismo de massas (Fordista) 
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certos destinos, sendo que estes deixam de ter o seu carácter de desconhecido, para 

passarem a ser uma confirmação da imagem vista anteriormente (Cuvelier, Torres, Gadrey, 

1994), para além de serem um meio de as populações se começarem a interessar por 

tradições e culturas diferentes, pelo exotismo do outro.  

 

A partir do final da II Guerra Mundial e até aos anos 80, várias alterações se vão registar 

no modelo turístico até então conhecido. De acordo com Ferreira (2003) na sua longa 

investigação sobre o turismo enquanto propiciador da regeneração dos centros históricos, 

aplicado ao caso de Faro, a autora estabelece um elo entre a evolução tecnológica, cultural, 

e urbana com a evolução do turismo e das motivações turísticas. Segundo a autora “os 

factores de desenvolvimento e consolidação do produto turístico derivam da evolução do 

modelo fordista”, tema, também defendido por Cuvelier, Torres e Gadrey (1994), na sua 

obra “Patrimoine, Modèles de Tourisme et Développement Local”. 

 

O aumento da produtividade, implantado por este modelo, cujo nome tem origem em 

Henry Ford, associado na, história industrial, à construção de linhas de montagem, teve 

como consequência a redução do tempo de trabalho e por conseguinte um aumento do 

tempo de lazer, enquanto que a instituição do direito a férias pagas influenciou o 

crescimento da actividade turística (Ferreira, 2003). E embora lazer e turismo sejam muitas 

vezes considerados como fenómenos separados, hoje a tendência é de considerá-los como 

sinónimos (Hunt e Layne, 1991, citados por Gunn, 1993). Várias organizações e 

publicações têm utilizado os dois termos nas suas designações, para que estes apareçam 

associados, fazendo parte de uma única realidade (Gunn, 1993). 

 

As mudanças científicas, tecnológicas, politicas, económicas, sociológicas e culturais 

registadas nesse espaço de tempo (da II GM até aos anos 80) levaram a que os vários 

sectores da vida humana sofressem alterações. O crescimento demográfico, e o 

consequente crescimento urbano, apoiado em elementos estandardizados, próprios deste 

modelo fordista, foi imitado naqueles que eram agora os grandes destinos turísticos, as 

orlas costeiras do Sul da Europa.  
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A evolução dos transportes terrestres e aéreos, das vias de acessibilidade e dos terminais, 

cujo objectivo principal seria o de facilitar a mobilidade das pessoas, contribuiu também 

para o incremento do turismo. É nesta altura que surgem os operadores turísticos, 

localizados nas áreas geradoras, que optam por uma visão essencialmente economicista, 

criando produtos fordistas, homogeneizados, à imagem daqueles que os irão consumir. 

Produtos de qualidade duvidosa, mas acessíveis a todas as classes sociais. Todos estes 

factores, resultantes desta filosofia de vida fordista, serão os “motores de arranque” do 

chamado turismo de massas, que entra em pleno desenvolvimento entre a década de 50 e 

60.  

 

O filósofo espanhol d’Ortega Y Gasset, citado por Ferreira (2003) e também por Cuvelier, 

Torres e Gadrey (1994), descreve aqueles que são o produto desse modernismo fordista, a 

sociedade modernista e, por conseguinte, também os consumidores do turismo de massa. 

Uma sociedade com características homogéneas, que consome produtos, também eles 

homogéneos. Denomina-os de “homem massa”. Indivíduos dotados de certas 

características, das quais a mais importante, é a de que eles não se conseguem distinguir 

dos demais. São consumidores, na sua maioria pouco informados sobre os aspectos 

culturais dos locais visitados, mas bastante informados sobre os aspectos económicos, que 

agem por imitação e que são relativamente pouco exigentes no que toca à qualidade dos 

serviços. Consomem produtos à imagem do modo de produção fordista, os packages, que 

nada mais são do que uma transposição da produção em série para o turismo, uma 

montagem de transporte, alojamento e serviços. 

 

Os produtos a baixo custo, a criação de condições físicas de acolhimento, a beleza 

selvagem e o clima ameno do sul da Europa, atraíram estes consumidores inertes e pouco 

empreendedores, cuja principal motivação para viajar era o sol e a praia. 

 

Partimos de uma minoria motivada por razões educativas, mas também ostensivas, para 

uma maioria, pouco informada, vitima de um modelo que a persegue no seu dia-a-dia, no 

qual foi educada, através do qual as suas acções se desenvolvem, habituada a actividades 

mecanizadas, com pouca iniciativa e cuja fuga dessa rotina se traduz por motivações que 
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hoje poderemos considerar frívolas, e próprias de uma sociedade de consumo 

estandardizada. 

 

 

 

 

A partir do final dos anos 80, início dos anos 90, assistimos a mudanças sociais que irão 

afectar o modelo turístico até aí vigente. A principal mudança dá-se no próprio turista que 

de inexperiente, passa a experiente, que de pouco exigente, passa a muito exigente, que de 

inactivo, passa a activo, que de homogéneo, passa a heterogéneo. 

 

Os produtos criados para satisfazerem os chamados turistas de massa, depressa atingiram o 

seu limite máximo, tanto da parte da procura, como da parte da oferta. Surgem problemas 

ambientais, uma quebra na qualidade, e começam a verificar-se os primeiros impactos 

sociais. No que diz respeito à oferta, e aplicando o modelo do ciclo de vida de um produto 

(ver Figura 6), esta depressa chegou à última fase, através do ciclo vicioso criado e que 

levou à sua queda. A democratização do turismo facilita o acesso de segmentos da 

população cada vez mais baixos, com menos rendimentos, que por sua vez obriga a que os 

actores do sector respondam com produtos cada vez mais baratos e por conseguinte com 

menor qualidade. Do lado da procura, regista-se uma saturação por parte do turista, que se 

vê confrontado ano após ano com o mesmo produto turístico, composto por um conjunto 

de elementos idênticos, que já não permitem uma satisfação plena e que dão lugar ao 

desinteresse e ao aborrecimento (Cuvelier, Torres e Gadrey, 1994). 

 

Estamos perante um novo tipo de turista, com mais experiência de viagens, com maiores 

níveis de instrução, com acesso livre à cultura. Estes atributos permitem-lhe encarar o 

destino não tanto como um local apenas de descanso, de fuga à rotina, mas também como 

um local de aprendizagem e de prolongamento dos hábitos culturais, trazidos da zona 

emissora. O novo turista é mais exigente em termos de qualidade e de variedade de oferta. 

“A uniformidade própria do modelo dos “3S” (Sun, Sea and Sand), deu lugar a uma 

relativa individualização dos comportamentos e a uma versatilidade dos gostos” (Cuvelier, 

2.2.2 Do turismo de massas ao novo turismo (Pós-fordista)
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Torres, Gadrey, 1994). Do lado da oferta temos destinos que, condicionados por estas 

exigências, se tentam adaptar à nova procura. 

 

 

Figura 6: CICLO DE VIDA DE UM PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Foster, 1991 

 

Regista-se, nesta fase, uma alteração capital na forma como os produtos turísticos são 

criados, não apenas na sua substância, mas também na forma como os mesmos são feitos e 

moldados de acordo com as motivações dos turistas. Estes, de inactivos, passam a ter um 

papel preponderante na moldagem desses mesmos destinos, de acordo com as suas 

aspirações e à sua imagem, tal como se encontra esquematizado na Figura 7.  

 

Este novo tipo de turismo é denominado por Cuvelier, Torre e Gadrey (1994) como o 

“turismo feito por medida” em que “a oferta deve ter um carácter reactivo e previsional de 

forma a responder, através da aparição de uma gama de novos produtos e serviços, à 

fragmentação crescente da procura do mercado turístico e à tomada de consciência das 

necessidades, dos diferentes segmentos” (Cuvelier, Torres e Gadrey, 1994). 

 

 

   Desenvolvimento 

Crescimento 
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Figura 7: TRANSFORMAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DE ACORDO COM AS 

NECESSIDADES DOS TURISTAS 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em Ashworth, Graham e Tunbridge (2000) 

 

“A estes argumentos, podem ainda ser associados os que se prendem com a lógica da 

produção cultural Pós-Fordista e do consumo pós moderno, em que o turista não se limita 

a consumir, mas exerce também grande pressão no sentido de incremento da produção 

cultural local” (Ferreira, 2003). 

 

Estes novos produtos sofrem alterações consideráveis, embora continuem a ser 

comercializados em package, tal como se tinha verificado no modelo anterior (ver secção 

2.2.1), para que a grande classe média cultural emergente que dispõe de capital cultural, 

mas que não dispõe de capital económico, lhes possa aceder. Passamos de um package 

simples, de linha de produção, um somatório de transporte, alojamento e serviços, para um 

package complexo, flexível, feito à medida, um patchwork ou mosaico, como Cuvelier o 

apelidou. 

 

Analisando o que atrás foi discutido, será interessante concluir que tal como a economia ou 

a moda, entre outros sectores da vida humana, também o turismo está sujeito a ciclos. Das 

motivações educacionais e culturais dos jovens aristrocráticos ingleses, passámos às 

motivações balneares da sociedade fordista, e voltámos, passado um século, às mesmas 

motivações educacionais e culturais, embora radicadas num outro conceito. 
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2.3 O novo turista e o turismo cultural 

 

O turismo é um fenómeno sobre o qual incidem factores endógenos e exógenos que 

propulsionam transformações, e nas duas secções anteriores podemos constatar, 

precisamente, a evolução que o turismo e o consumo turístico tiveram ao longo dos anos, 

fruto das alterações sociais e económicas. 

 

O novo turista, cujas características foram abordadas na secção 2.2.2, caracteriza-se, 

essencialmente, por ter um maior nível educacional, um núcleo familiar mais reduzido, um 

acesso livre à cultura, uma maior experiência de viagem e por conseguinte uma maior 

apetência em viajar, em conhecer outras culturas, com um grau de exigência maior, com 

um maior juízo discriminatório e com o desejo de ser um agente activo dentro do sistema 

turístico. Possuidor de um capital cultural elevado procura produtos que respondam a essa 

apetência para a cultura, que lhe proporcionem uma continuação dos hábitos culturais que 

traz do seu país emissor. “O turista reside, habitualmente, em áreas urbanas onde as 

manifestações e ofertas culturais são relativamente abundantes. Assim sendo, seria bizarro 

pensar-se, e assumir-se, que os mesmos, quando se deslocam em lazer e recreio, 

“esqueçam” e “abandonem” os seus hábitos na área da cultura e do património” (Costa, 

2005). 

 

A principal alteração registada na sociedade, é a forma como a cultura é encarada. Aliada 

ao tempo livre, deixa de ser um bem auxiliar para passar a ser um bem superior, uma 

continuação da aprendizagem e não apenas uma forma de passar o tempo livre (Greffe, 

1999). O capital cultural passa a ter tanta importância quanto o capital económico, daí que 

cada vez mais surjam turistas cujas motivações se inserem na cultura, na natureza, no 

património. “A democratização da educação e do acesso à cultura contribuiu para o 

incremento das motivações culturais, mesmo nos casos em que a cultura não constitui o 

objectivo principal da viagem” (Ferreira, 2003).  
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O Projecto de Turismo Cultural ATLAS, iniciado em 1991, composto por diversos 

investigadores europeus, coordenado por Greg Richards e financiado pela Comissão 

Europeia fornece dados importantes sobre este novo tipo de consumo emergente, que tinha 

sido indicado como área chave para o desenvolvimento turístico europeu pela Comissão 

Europeia, em 1990. Este estudo, feito, simultaneamente, em vários países europeus revela 

que, entre 1970 e 1991, existiu um acréscimo de 100% nas visitas ao património. Facto 

este que vem comprovar a mudança dos hábitos turísticos e que comprova a transformação 

de mentalidades e por conseguinte de motivações.  

 

Comparativamente à realidade portuguesa, e pela análise do Quadro 2, podemos verificar a 

mesma tendência, registando-se uma subida vertiginosa de 424%, no que diz respeito às 

visitas a monumentos e sítios entre 1983 e 1993. Aliado a este crescimento da parte da 

procura, observou-se também um incremento da oferta, com a abertura de numerosos 

museus e monumentos ao grande público. 

 

Quadro 2: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ENTRADAS NOS MONUMENTOS E SÍTIOS  

 

Ano Nº de Visitantes Variação (%) 

1983 202.000 0 

1993 1.059.313 424,4 

     Fonte: INE 

 

Quanto ao projecto ATLAS, e relativamente aos turistas entrevistados, que visitaram locais 

patrimoniais, apenas 9% se revelaram como sendo turistas culturais específicos, uma vez 

que o principal motivo da viagem foi a atracção cultural, sendo que os restantes 91% 

tinham outras motivações quando decidiram empreender a viagem (Richards, 1996) e a 

visita não passou de um complemento cultural dessa viagem. Daí que, de acordo com 

Cluzeau (1998), citado por Greffe (1999), será melhor definir o turismo cultural como um 

prolongamento das práticas culturais durante as férias e não tanto como um tipo de 

turismo, uma vez que na maioria das vezes, e tal como dissemos no parágrafo anterior, 

citando Ferreira, a cultura não é o objectivo principal da viagem.  
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A problemática existente relativa à definição de turismo cultural está, não só no facto de 

este ser, na maioria das vezes, um prolongamento das actividades turísticas, mas também 

porque engloba dois termos, também eles difíceis de definir. O termo turismo, que 

tentámos definir no primeiro Capítulo e o termo cultura, neste caso aliada ao património, 

sobre o qual iremos debruçar-nos na secção seguinte. O chamado turismo cultural é a 

junção destes dois elementos numa única actividade. Greg Richards (1996) identifica dois 

tipos de abordagens que se têm vindo a desenvolver no que diz respeito à definição de 

turismo cultural. A primeira abordagem, a abordagem técnica, “concentra-se na descrição 

do tipo de atracções visitadas pelos turistas culturais e está claramente relacionada com 

uma definição de cultura enquanto produto", a segunda abordagem, a abordagem 

conceptual, “procura descrever os motivos e as razões ligadas ao turismo cultural” e tende 

para uma definição de cultura enquanto processo (Richards, 1996). Nesta última 

abordagem inclui-se a da Organização Mundial de Turismo, que define turismo cultural 

como sendo o movimento de pessoas derivado, essencialmente, de motivações culturais.  

 

Seguindo a mesma linha de pensamento de McIntosh e Goeldner (1986), que citámos no 

Capítulo I, segundo o qual a definição de turismo é abordada através de diversos métodos, 

consoante o objectivo que se pretende atingir, Mckercher e du Cros (2002) apontam uma 

diversidade de definições para o turismo cultural resultantes, precisamente, das diversas 

abordagens dadas ao tema. Referindo diversos autores, McKercher e du Cros, indicam as 

definições derivadas do turismo nas quais o turismo cultural é reconhecido como sendo 

uma forma especial de turismo onde a cultura é a base essencial de atracção, ou de 

motivação, que leva as pessoas a viajar, ou então situam-no no sistema turístico, 

reconhecendo que o mesmo se integra numa relação que engloba pessoas, locais e 

património cultural, ou ainda, numa perspectiva empresarial, envolvendo o 

desenvolvimento e o marketing de diversos locais. 

 

Qual seja a definição dada, o facto é que os novos turistas procuram a cultura como um 

dado quase que inerente à viagem, porém, esta cultura procurada, é um termo muito vasto e 

de difícil definição. Associado ao termo cultura, surge muitas vezes o termo património. E 

é precisamente este que está no centro da presente investigação. Mais precisamente o 

património construído. Mas o que é o património? Como o poderemos definir?  
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Segundo Coccossis e Nijkamp (1995) “a cultura é o produto da actividade humana; é uma 

expressão da mente humana num sentido material ou num sentido imaterial. Ela fornece 

um contexto e um conteúdo à vida; uma estrutura no presente, do passado e para o futuro”, 

e “um elemento intrínseco à cultura é o património, ou aquela parte do presente que foi 

extraída do passado”. 

 

As acções que hoje definem a nossa vida, os valores, as atitudes, os costumes e estilos de 

vida têm raízes profundas com o passado, são indissociáveis do mesmo, e o património é o 

testemunho vivo desse passado. É aquela parte da cultura que é escolhida para ser 

transmitida de geração em geração. A memória de um povo, a sua essência, está presente 

nesse património, que o distingue dos outros povos, que lhe garante a autenticidade.  

 

Nunca o património teve tanta visibilidade como a que lhe é atribuída nos dias que correm, 

uma vez que, num mundo cada vez mais homogeneizado, os indivíduos procuram meios 

para acrescentar sentido às suas vidas, procuram identificar-se com a sua comunidade e 

procuram o genuíno nos locais que visitam. A preocupação com a salvaguarda desse 

património está intrinsecamente ligada a esta necessidade de afirmação enquanto povo. 

“De certa forma a identidade de uma sociedade está baseada no seu património” 

(Coccossis; Nijcamp, 1995). As diferentes sociedades atribuem-lhe um valor educativo, 

capaz de transmitir às novas gerações a continuação de uma história que a todos é comum, 

é o garante de que as mesmas linhas culturais serão seguidas, que a memória será 

conservada. 

 

Em Portugal, segundo o Artigo 2º (Conceito e âmbito do património cultural) da Lei n.º 

107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de protecção e 

valorização do património cultural: “integram o património cultural todos os bens que, 

sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural 

relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização”. O que está implícito 

neste artigo, que de uma forma sucinta define o que é o património aos olhos da lei, é que 

2.3.1 Aproximação a uma definição de património 
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ao contrário da cultura, nem tudo é património, ou património digno de ser preservado. 

Assim, património são todos os bens “portadores de interesse cultural relevante”. A 

dificuldade surge quando pretendemos assinalar qual parte dessa herança é mais 

significativa, mais verídica, mais correcta historicamente, mais intrinsecamente autêntica. 

 

A escolha do património deverá ser uma escolha comunitária. O património não é só o que 

é herdado, mas é também o que um grupo da população deseja legar ao futuro. Existe uma 

escolha e existe uma noção de posse aliada a essa escolha. Se em Lisboa, ninguém se 

identifica com a capela do século XVI de uma aldeia do interior, para essa população ela é 

o testemunho vivo da vida daquele local, a ela estão associadas recordações de casamentos, 

de baptizados, de missas de Domingo, de procissões em honra de santos padroeiros. Para 

essa aldeia é primordial a conservação de tal monumento, porque ela é parte integrante da 

memória dessa população. 

 

No entanto, e de acordo com vários autores, nem tudo pode ser preservado, pelo menos em 

termos institucionais, pois tal tarefa seria impossível de realizar (Coccossis e Nijcamp, 

1995; Graham, Ashworth e Tunbridge, 2000; McKercher e du Cros, 2002). De forma a 

preencher as lacunas existentes no que diz respeito à preservação do património, existem 

inúmeras associações locais cujo objectivo principal é a salvaguarda e a preservação do 

património. Em Portugal, em 1995, existiam 609 associações de defesa do património, o 

que, para a dimensão do nosso País, revela um interesse proeminente sobre o assunto em 

questão. Num sentido de gesto comunitário, as populações juntam-se de forma a 

protegerem a sua memória física do passado. Assim sendo, o património nada mais é do 

que uma construção consciente, uma representação simbólica de uma dada versão da 

identidade de um grupo, que o distingue dos demais e que os condiciona e orienta nas suas 

acções futuras. 

 

Segundo Ashworth (2000), o património é aquela parte do passado que escolhemos no 

presente para atingir fins contemporâneos, quer eles sejam económicos, culturais, políticos 

ou sociais, o que pressupõe que a presença patrimonial não é pacífica, ela estimula os 

comportamentos, a envolvente, a própria economia. “A cultura tem um poder tremendo. 

Ficamos intimidados com o que os nossos semelhantes fizeram ou podem fazer. Isso 
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inspira-nos para nós próprios fazermos outras coisas, coisas que nunca teríamos sequer 

pensado fazer ou que achávamos que não seríamos capazes de fazer” (Boniface, 1995). 

 

Lichfield (in Coccossis e Nijcamp, 1995) identifica três tipos de património existentes, o 

património natural, oferecido pela Natureza, o património humano, constituído pelas 

pessoas que habitam o planeta, e o património produzido pelo homem através do 

investimento de capital sobre os recursos naturais, no qual se incluem os bens móveis e os 

bens imóveis ou património construído, sobre o qual iremos debruçar-nos neste estudo.  
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2.4 Da conservação à “comercialização” do património, duas tendências, 

um conflito. 

 

O conceito de património evoluiu ao longo dos anos e as alterações sociais, atrás 

referenciadas, não são alheias a esta evolução. A democratização da cultura, na qual se 

inclui o património, e a procura de uma identidade num mundo cada vez mais 

homogeneizado, são apenas alguns dos factores que levaram a que, para muitas 

comunidades, o património seja visto, não só como um testemunho do passado, mas 

também como um recurso económico. 

 

Uma breve análise à Figura 8, na qual está representado o processo evolutivo das 

abordagens ao património, revela-nos que os primeiros cem anos, de preocupação com a 

salvaguarda do património, foram dominados pela preservação, cujo objectivo principal era 

o de “congelar” os monumentos, considerados como emblemáticos e identificadores de 

uma determinada região ou país, acessíveis apenas a um grupo restrito de pessoas, os 

guardiães desses fundos culturais Ashworth (in Ashworth e Lankhart, 1994).  

 

A partir dos anos sessenta do Século XX, passamos para uma nova abordagem, a 

conservação, na qual a participação do público é importante, embora não seja esta a 

principal preocupação dos conservadores, no sentido que, estes monumentos são, 

principalmente, uma fonte educativa e uma consciencialização nacionalista, uma vez que 

são os próprios governos que instigam a sua conservação, de forma a relevar o orgulho 

nacionalista, naquilo que são os testemunhos de uma cultura própria. Não será descabido 

associar este facto ao período histórico que se viveu nesses anos. Mussolini, Franco e 

Salazar são contemporâneos desta época “conservadora”.  

 

A Carta de Veneza, de 1964, do International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS), testemunha do objectivo principal dado à conservação: salvaguardar tanto a 

obra de arte como o testemunho do passado. No texto do documento, apercebemo-nos da 

importância relativa dada ao visitante, no qual o Artigo 5 indica que “a conservação dos 
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monumentos é sempre favorecida pela afectação destes a uma função útil para a sociedade; 

uma tal afectação é desejável, mas ela não poderá alterar a ordem ou a decoração dos 

edifícios. Será dentro destes limites que podemos conceber e que podemos autorizar as 

alterações exigidas pela evolução dos usos e costumes”.  

 

Este uso do património, nos termos da Carta de Veneza, poderá ser definido através do que 

Ashworth (2000) identifica por uso político e social do património, o qual oferece aos 

indivíduos linhas de conduta, validação e identidade. No centro deste conceito de 

identidade está a ideia dos Outros (sejam eles internos ou externos a um estado). Grupos 

com crenças, valores e aspirações distintas, competitivas e muitas vezes conflituosas. Os 

atributos dos Outros são fundamentais para reforçarmos as nossas identidades, que serão 

traçadas em oposição a essas. O reconhecimento destes Outros, reforçará a nossa própria 

identidade, mas poderá, também, ajudar a reforçar a exclusão e o distanciamento de 

determinados grupos (Douglas, 1997, citado por Ashworth, 2000). Esta função, social e 

política, expressa bem a génese da abordagem conservadora, a qual está longe daquilo a 

que chamaremos a “comercialização” do património, do uso económico e turístico. 

Estamos num outro paradigma. 

 

A partir de meados dos anos oitenta, assistimos ao que os autores ingleses denominam de 

commoditization do património, e que nós traduziremos por “comercialização”, não no 

sentido de venda, mas de exploração económica. Será importante apercebermo-nos que 

esta comercialização do património corresponde precisamente com a época em que 

aparecem os novos turistas de que falámos na secção anterior. Uma nova classe média, 

instruída e sedenta de cultura. Existe, de facto, uma correspondência entre as alterações da 

procura e as da oferta. A pressão da procura faz com que os gestores dos monumentos, 

imbuídos numa cultura de conservação, tenham que “alargar as suas portas” para um 

público mais vasto e cada vez em maior número. E será importante referir que a procura, 

neste caso, não provém apenas do exterior, mas também das próprias populações locais. 
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Figura 8: PROCESSO EVOLUTIVO DAS ABORDAGENS AO PATRIMÓNIO  

 

 
        Fonte: Ashworth e Larkham (1994) 

 

O turismo passa a contribuir para o aumento das visitas aos monumentos, embora 

contrariando a vontade dos conservadores, cujas ideias preconcebidas caracterizam o 

turista como um agente poluidor, destruidor e incapaz de absorver a simbologia intrínseca 

a esse monumento. McKercher e Du Cros (2002), citando Kerr (1994) dizem-nos que, o 

que é bom para a conservação não é, necessariamente, bom para o turismo, e o que é bom 

para o turismo é raramente bom para a conservação, o que sintetiza bem o conflito gerado 

pela confrontação destas duas actividades à volta do mesmo recurso. 

 

“Não é, portanto, surpreendente que o turismo e a gestão cultural (conservadores), se 

observem mutuamente com suspeição, pois eles partilham o mesmo recurso base. Cada um 

deles evoluiu autonomamente, com ideologias e valores diferentes, servindo parceiros 

diferentes, diferentes políticas, procurando atingir diferentes objectivos e desempenhando 

diferentes papéis na sociedade” (McKercher e Du Cros, 2002). O turismo vê no património 

matéria-prima para os seus produtos, uma forma de gerar receita turística, e os gestores 

culturais valorizam o património pelos seus valores intrínsecos. Por um lado temos um 

capital económico, por outro lado um capital cultural. 

1850 

1960 

1980 

Preservação Conservação Comercialização 
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Segundo McKercher e Du Cros (2002), as principais divergências existentes entre estes 

dois grupos e que, por conseguinte, são a base do conflito, são as que estão assinaladas no 

Quadro 3, que reflectem bem diferença existente e que poderia ser atenuada caso houvesse 

comunicação, parceria, troca de ideias, cujo resultado seria um benefício para os dois 

grupos. Pois, se é verdade que o turismo pode trazer desgaste ao local visitado, também é 

verdade que o mesmo “pode apreender as características económicas desse local e utilizá-

las na sua conservação” (ICOMOS, 1998). Por outro lado, se houver comunicação, poderá 

haver, também, um tipo de visita mais regrada e que vá de encontro com os objectivos dos 

dois grupos envolvidos.  

 

Quadro 3: DIFERENÇAS REGISTADAS ENTRE GESTÃO CULTURAL E TURISMO  

 Gestão Cultural Turismo 

Estrutura 
� Orientado para o sector 

público 

� Não lucrativo 

� Orientado para o sector 

privado 

� Lucro 

Objectivos � Objectivos sociais � Objectivos comerciais 

Parceiros chave 

� Grupos comunitários 

� Grupos patrimoniais 

� Minorias 

� Comunidade residente 

� Organizações de 

profissionais ligados ao 

património 

� Grupos económicos 

 

 

� Não residentes 

� Associações turísticas 

nacionais, outros órgãos 

industriais 

Atitude económica 

� Valor existente 

� Conservar pelo seu valor 

intrínseco 

� Valor de uso 

� Consumir pela sua 

intrínseca ou extrínseca 

atractividade 

Utilizadores chave � Residentes � Não residentes 

Uso do bem 

� Tem valor para a 

comunidade, enquanto 

representação do seu 

património 

� Tem valor para o turista, 

enquanto um produto, ou 

uma actividade, que pode 

ajudar a desenvolver um 
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destino 

Órgãos 

Internacionais 

� ICOMOS/ICOM/UNESCO 

� (promovem a conservação 

do património) 

� WTO/WTTC 

� (promovem o 

desenvolvimento do 

turismo) 

Órgãos Nacionais 

� Órgãos nacionais ligados à 

cultura, agências locais, 

arquivos nacionais, alguns 

museus 

� Órgãos nacionais, 

regionais e locais de 

turismo 

Fonte: Adaptado de McKercher e Du Cros (2002) 

 

Newby (in Ashworth e Larkham, 1994) identifica, para além do desgaste, duas outras 

preocupações existentes provindas da parte do modelo conservador. Em primeiro lugar, a 

maneira como os valores são transmitidos através do turismo, onde a comercialização do 

património, focada mais na atractividade dos sítios do que na sua simbologia, tende a 

descaracterizar os valores inerentes a esse património. Em segundo lugar, o 

desconhecimento das consequências que podem advir deste contacto, ou seja dos impactos 

que uma actividade como o turismo pode ter sobre a sociedade e os locais visitados. 

 

Tal como podemos constatar, as relações entre estes dois modelos poderão ser ambíguas, 

devido, principalmente, aos objectivos distintos que cada um deles promulga. Newby (in 

Ashworth e Larkham, 1994) identifica três possíveis relações: a coexistência, a exploração 

e a reconstrução imaginativa, também identificadas por Budowksi (1976,1977), citado por 

Mckercher e Du Cros (2002), embora atribuindo-lhe denominações diferentes: 

coexistência, conflito e simbiose.  

 

A coexistência declara-se numa fase em que o turismo não é o maior denominador comum 

de uma economia local, mesmo quando o número de visitantes trazido a essa região é 

significativo. O conflito, ou exploração, surge quando o turismo começa a ocupar uma 

posição importante na economia local, e o recurso patrimonial se transforma na fonte de 

rendimentos. É nesta fase que os impactos turísticos se começam a sentir. A reconstrução 

imaginativa, ou simbiose, ocorre raramente, e caracteriza-se por haver um perfeito 

entendimento entre as duas vertentes, na qual o turismo é visto como um elemento 
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essencial para atingir os objectivos globais da gestão. Newby, argumenta, com base em 

exemplos de sucesso, que é nesta fase que o recurso turístico se transforma no verdadeiro 

produto capaz de ser comercializado. 

 

Esta simbiose, tal como foi dito no parágrafo anterior, raramente acontece. O conflito 

existente, parte do pressuposto que a evolução dessas duas actividades, o turismo e a 

conservação, se fizeram de forma autónoma, embora as duas, no contexto actual, sejam 

complementares e possam ter objectivos e missões semelhantes. A própria evolução da 

sociedade assim o obriga. As políticas de meados do século XX que instigavam à 

conservação, apesar de serem importantes, revelam-se, nos tempos que correm 

incompletas, pois não dão a importância necessária ao visitante e por conseguinte ao 

turismo. O visitante para além de ser um consumidor de cultura, poderá directa e 

indirectamente, através dos seus gastos, contribuir para o desenvolvimento económico de 

uma região, para além de que poderá ser uma fonte de rendimentos para a própria 

conservação dos monumentos. 

 

Em 1999, o ICOMOS adoptou a Carta Internacional do Turismo Cultural, a mesma 

Instituição que, trinta e cinco anos antes, tinha adoptado a Carta de Veneza sobre a 

conservação e restauro dos monumentos e sítios, da qual referimos o Artigo 5 (“a 

conservação dos monumentos é sempre favorecida pela afectação destes a uma função útil 

para a sociedade; uma tal afectação é desejável, mas ela não poderá alterar a ordem ou a 

decoração dos edifícios; será dentro destes limites que podemos conceber e que podemos 

autorizar as alterações exigidas pela evolução dos usos e costumes”), o único artigo que faz 

referência ao visitante, o que demonstra que este se revestia de um carácter secundário.  

 

Fruto da evolução da sociedade, também as motivações turísticas e o turismo evoluíram, 

(ver secção 2.2) e, consequentemente, as normas, até aí vigentes, tiveram que se adaptar a 

este novo paradigma. A Carta do Turismo Cultural do ICOMOS é disso um exemplo, pois 

reveste o turismo como um dos principais veículos de trocas culturais e também como uma 

força positiva que favorece a conservação do património natural e cultural, capaz de 

agarrar as características económicas do património e de as utilizar para a sua conservação, 

criando recursos, desenvolvendo a educação e inflectindo as políticas. O visitante passa de 
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agente secundário para o palco das decisões. Os principais objectivos desta Carta são: 

encontrar soluções e linhas de conduta, que levem ao cessar do conflito muito frequente 

entre o património e o turismo e estimular e facilitar o diálogo entre os vários agentes 

responsáveis, tanto da parte da oferta como da procura.  

 

Existe, portanto, “uma associação, salutar, e a ser potenciada, entre o turismo e a cultura e 

património” (Costa, 2005). No artigo de Costa (2005), sobre a avaliação das teorias e das 

práticas culturais do sector do turismo, aplicadas ao caso de Portugal, o autor, através da 

análise do Estudo de Avaliação do II Quadro Comunitário de Apoio (QCA), chega a 

importantes conclusões relativas ao caso português. As directivas governamentais que 

indicam o caminho da associação dos dois sectores, levaram à criação de um Sub-

Programa do II QCA, denominado Turismo e Património Cultural, que pretendia, 

precisamente, estabelecer uma relação e uma associação entre as actividades turísticas e as 

actividades culturais. Da análise efectuada, o autor concluiu que apesar dos esforços 

empreendidos pelo Governo português, de criar condições que associem os dois sectores, 

na prática, tal não se verifica. Grande parte do investimento, deste Sub-Programa, foi 

canalizado para infraestruturas e equipamentos, designados pelo autor de “hardware” da 

cultura, enquanto que uma pequena parte foi atribuída, ao que o autor intitula de 

“software” da cultura, nomeadamente “as vertentes imateriais que permitem animar e 

consolidar os investimentos materiais realizados” (Costa, 2005) devido, essencialmente, à 

fraca penetração que estas actividades têm nos centros de tomada de decisões, na área do 

turismo. O autor conclui ainda que, para que as directivas governamentais expressas no 

sentido de associar estes dois sectores tenham aplicação prática, é necessário construir 

sistemas de financiamento e de representação organizacional mais adequadas. “Sistemas de 

financiamento que integrem activamente a cultura no seu core business, e o 

desenvolvimento de sistemas organizacionais que tragam as organizações culturais para o 

centro de tomada de decisões” (Costa, 2005). Apesar dos esforços, não chegámos ainda a 

uma relação de simbiose. 

 

Praticamente todos os autores que investigam nesta área são unânimes em reforçar a ideia 

de que terá que ser encontrada uma solução que estimule a relação entre as duas 

actividades, pois tal será benéfico para cada uma delas, bem como para toda a sua 
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envolvente. Mckercher e Du Cros (2002) defendem que para que tal aconteça é necessário 

que se estabeleça um equilíbrio, equilíbrio esse que se consegue quando os promotores 

exploram o potencial turístico de um recurso de uma forma responsável, tanto social, 

quanto cultural, nunca ultrapassando o limite que poderá degradar a relação, ou seja 

estabelecendo uma relação de sustentabilidade. Du Cros (2001) criou um modelo capaz de 

ajudar a encontrar esse limite. Uma matriz onde se cruzam dois elementos, a robustez e a 

atractividade de um recurso, no qual a robustez está inteiramente ligada à conservação, e a 

atractividade ao seu potencial turístico. Segundo Du Cros, os recursos patrimoniais que se 

encontrem na matriz, no expoente máximo de robustez e atractividade, serão os ideais para 

se desenvolverem enquanto produto turístico de uma forma equilibrada. 

 

As relações entre turismo e património não são perfeitas, porém existe um potencial a ser 

desenvolvido e é de consenso geral que uma relação de simbiose, entre ambos, pode trazer 

mais valias para um país ou para uma determinada região. No decurso desta investigação, e 

antes de avançarmos para o cerne do estudo, ou seja a atracção turística cultural enquanto 

factor de desenvolvimento regional, ou em que é que o turismo associado à cultura poderá 

contribuir para o crescimento económico de uma determinada região, pareceu-nos que 

seria importante saber como chegámos a esta associação entre turismo e cultura, e por 

conseguinte, a esta comercialização do património. 
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2.5 Conclusão 

 

A evolução de mentalidades é o principal agente alterador de uma ideia pré-concebida. 

Também no turismo isso se verifica. Nos anos 50 e 60, o incremento do tempo livre, 

associado ao lazer, provocou uma evolução crescente dos indicadores turísticos. Produtos 

próprios desta época consumista, de produção em série, eles próprios produzidos em série, 

onde a qualidade era negligenciada, vendem-se indistintamente a várias classes sociais, de 

onde se destaca uma classe média fordista, de gestos e gostos semelhantes, o homem-

massa, como o denominou d’Ortega y Gasset. 

 

As evoluções históricas registadas a partir dos anos oitenta, que proporcionaram um livre 

acesso à educação de todas as classes sociais, o livre acesso à cultura, o incremento do 

tempo livre, a redução do número de elementos das famílias, leva ao aparecimento de uma 

nova classe média, possuidora de um capital cultural que ocupa a mesma posição na escala 

de valores do capital económico. A cultura é um bem, mas também uma necessidade, daí 

que este novo turista tenha outras motivações, diferentes da geração da que é oriundo. 

 

O património passa a ser olhado de outra forma. Da parte da procura é considerado como 

um bem essencial à viagem, embora não seja, na maioria das vezes, o motivo principal que 

a originou. Da parte da oferta o olhar reveste-se, não tanto de interesse cultural, mas mais 

de interesse económico, uma vez que os recursos patrimoniais passam a ser matéria-prima 

do sector turístico. Estamos perante uma transformação de hábitos e uma aproximação de 

sectores, até aí, quase antagónicos. 

 

A conservação do património reveste-se de outros objectivos que não os do turismo. Se 

para os primeiros o património é um testemunho do passado, uma fonte educativa ou um 

símbolo da nação, para os segundos ele é uma fonte de rendimentos e uma atracção 

turística. De um uso social e político passamos para uma lógica de uso económico. Como 

resultado surge o conflito, devido, essencialmente, à falta de comunicação. 
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Embora as políticas nacionais e internacionais indiquem como caminho a seguir a 

associação do turismo e da cultura, na prática tal ainda não se verifica. Porém, os dois 

juntos poderão contribuir para o desenvolvimento económico e social de um país, de uma 

região ou de um local. Basta que, para tal, haja uma boa intrusão das políticas a seguir e 

que os dois elementos se sentem na mesma mesa e procurem definir quais as regras do 

jogo que cada um deles terá que cumprir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

 

 

DO RECURSO TURÍSTICO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO REGIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

“Nenhum destino poderá ter sucesso sem um conjunto de atracções turísticas apropriado 

para, em primeiro lugar, atrair os turistas à região e, em segundo lugar, para os reter 

nessa mesma região, durante longos períodos de tempo.” 

McKercher, Bob e Du Cros, Hillary 
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3.1 Introdução 

 
 
No desenvolvimento do Capítulo anterior constatou-se, através da revisão bibliográfica 

realizada, que o património se transformou num importante recurso turístico fruto das 

alterações sociais ocorridas. No presente Capítulo, pretende-se analisar o papel do 

património enquanto recurso turístico, a sua posterior transformação em atracção turística e 

o papel que essa atracção poderá ter no desenvolvimento económico de uma região. 

 

Na secção 3.2 do presente Capítulo distinguem-se recursos turísticos de produtos turísticos, 

dos quais as atracções turísticas surgem como a componente principal dos mesmos. Serão 

ainda abordadas as várias classificações adoptadas para as atracções turísticas. 

 

No seguimento da secção anterior, a secção 3.3 abordará a temática inerente à 

transformação do património em atracção turística, sendo descrito o processo que leva a 

essa transformação, do qual se distingue a interpretação, intrínseca e essencial em todo 

esse processo. 

 

O papel da atracção turística enquanto motor do desenvolvimento local será o objecto da 

secção 3.4, no qual os efeitos directos, indirectos e induzidos e as técnicas utilizadas para a 

avaliação do impacto da actividade turística na economia, tais como os multiplicadores 

turísticos e os quadros de input-output, serão alguns dos temas abordados. 
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3.2 Do recurso turístico à atracção turística 

 

Tal como outras actividades, também o turismo vive dos recursos de que dispõe. No caso 

do estudo em questão, centrou-se a atenção nos recursos culturais, nos quais se engloba o 

património que, tal como se pode constatar no Capítulo anterior, se transformou num 

importante recurso turístico, fruto das alterações sociais ocorridas, capaz de responder às 

motivações dos novos turistas, mais experientes, mais eruditos, que procuram um 

prolongamento das suas actividades culturais também nas viagens que se predispõem a 

fazer. O novo turista procura não só entretenimento, mas também instrução. Procura 

enriquecer a sua tela de conhecimentos, assimilando o que aqueles que visita têm para 

transmitir. 

 

Foram várias vezes abordados os termos recursos culturais, recursos turísticos, produtos 

turísticos e será importante reflectir sobre como cada um deles é definido e o que 

representa no sistema turístico. Relativamente aos recursos culturais a sua definição foi 

largamente desenvolvida no Capítulo anterior, estando relacionados com a cultura de uma 

determinada região, incluindo o seu próprio património, e que podem, de certa forma, 

concorrer para o desenvolvimento turístico da mesma. 

 

No que diz respeito aos recursos turísticos, estes são o conjunto de recursos postos à 

disposição da actividade turística, nos quais se incluem, também, os recursos culturais. 

Uma estrada, um hotel, a paisagem, uma galeria de arte, os modos de vida, a própria 

hospitalidade das pessoas são recursos que podem concorrer para a criação de um produto 

turístico. De acordo com Bull (1995) estes podem dividir-se em dois tipos, os recursos 

livres e os recursos escassos, sendo que os livres são os que existem em tal abundância que 

não se torna necessário usar qualquer tipo de mecanismo para os distribuir pelos 

utilizadores e os escassos aqueles para os quais o seu escoamento é limitado. Bull, citando 

Norton, subdivide este último grupo em terra, trabalho e capital (ver figura 9).  
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Figura 9: RECURSOS RELEVANTES PARA O TURISMO  

 

Recursos Escassos 

 

Trabalho 

 

Capital 

 

       Fornecimento Público     Fornecimento Privado 

(ex:acessos e infraestruturas) 

 

Terra 

Especialmente os seus atributos como a paisagem ou as actividades básicas 

(ex: praias, zonas de esqui) 

 

Recursos Livres 

 

Clima 

Cultura e Património 

 

Fonte: Bull (1995) 

 

O turismo é muitas vezes desenvolvido com base em recursos livres, onde se incluem os 

recursos culturais (ver Figura 9), com uma sobreposição de recursos escassos públicos e 

privados. A esta combinação de recursos chamamos produto turístico. Um destino, por si 

só, não será um produto turístico, capaz de responder à procura, se não tiver acessos, 

alojamento, infra-estruturas de apoio (ex: saneamento básico, electricidade, etc), para além 

daquele que é o seu recurso mais importante, a atracção turística (ex: uma praia, uma 

montanha, um edifício histórico, um museu, etc). Foster (1985) enumera os seguintes 

recursos como necessários para o desenvolvimento de um produto turístico: 

 

� Localização e factores geográficos como a paisagem, o clima, o espaço disponível, os 

acessos e o transporte; 

� O alojamento existente e o que poderá ser criado; 

� Os aspectos históricos e os eventos (recursos culturais); 
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� Outras “facilities” construídas pelo homem como salas de espectáculo ou galerias de 

arte; 

� As infra-estruturas e super-estruturas; 

� O pessoal ao serviço. 

 

Mill e Morrison (1984), para além dos atrás enunciados, referem também a hospitalidade 

como um recurso essencial para a criação de um produto turístico.  

 

Alguns destes recursos turísticos, nomeadamente aqueles que atraem os visitantes para um 

determinado destino, que são na maioria dos casos o “core” do produto, designam-se por 

atracções turísticas. De acordo com Gunn (1993) esta é a componente mais poderosa da 

oferta, o recurso mais importante, que tem, essencialmente, três funções, a de estimular o 

interesse pela viagem, a de oferecer satisfação e a de manter os turistas na região visitada. 

Porém, o recurso por si só, tal como sucede para os produtos, também não poderá ser 

considerado uma atracção turística enquanto não estiver preparado para receber visitantes. 

Por exemplo, uma praia de areia branca e águas transparentes, situada num qualquer 

destino turístico, não será uma atracção turística enquanto não tiver acessos que permitam 

aos visitantes desfrutá-la.  

 

Da revisão bibliográfica feita podemos constatar que as atracções turísticas são 

classificadas e categorizadas de diversas formas, dependendo da perspectiva adoptada. No 

caso de Gunn (1993), que centra a sua investigação na área do planeamento em turismo, a 

autora faz a distinção em três tipos de classificação de atracções: 

 

� Posse ou propriedade: as atracções pertencem e são geridas tanto pelo governo, como 

por organizações sem fins lucrativos ou por empresários. 

� Recurso: podem agrupar-se segundo a sua base de desenvolvimento, que pode ser de 

carácter natural ou cultural. 

� Esquema da visita: as atracções poderão ser classificadas de acordo com o esquema de 

viagem em que melhor se insiram, quer seja um circuito ou roteiro ou numa estadia de 

longa duração. 
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Tal como Gunn, também Mill e Morrison (1984), consideram as atracções como um dos 

aspectos centrais do turismo, as quais, na maioria dos casos, são o ponto de partida para o 

desenvolvimento turístico de uma região. Classificam-nas segundo as suas características 

em termos de posse, à semelhança de Gunn, em termos de alcance, de permanência e de 

poder de atracção (ver figura 10): 

 

� Posse: as atracções poderão ser de propriedade privada, pública ou de organizações sem 

fins lucrativos. 

� Alcance: à semelhança da classificação segundo o esquema da visita de Gunn, Mill e 

Morrison, classificam as atracções como primárias ou secundárias, sendo que as 

primárias são as que possuem atractividade suficiente para serem o ponto de partida 

para as decisões de visita, e as secundárias as que, por não terem poder de atracção 

suficiente para serem o principal motivo da visita, incluem-se habitualmente em 

circuitos, ou são locais de passagem numa visita a outras atracções de carácter primário.  

� Permanência: a atracção poderá ser um Sítio (atracções físicas, permanentes, fixas, que 

requerem mais condições de manutenção), ou um Evento (uma atracção breve e que 

poderá mudar de local, procurando o mercado). Uma poderá complementar a outra em 

termos de manutenção e de rendimento. 

� Poder de atracção: as atracções poderão ser de carácter local, regional, nacional ou 

internacional, dependendo do seu poder de atracção. 

 

Figura 10: TIPOLOGIA DAS ATRACÇÕES 

         Atracções 

 

      Primárias           Secundárias 

 

Privado  Público Org. Não Lucrativas   Privado Público Org. Não Lucrativas 

 

Sítio Evento Sítio Evento Sítio Evento         Sítio Evento         Sítio Evento         Sítio Evento 

 

Fonte: Mill e Morrison (1984) 
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Foster (1985) classifica-as de acordo com os seus atributos. Para o autor uma atracção 

pode ser uma paisagem, a cultura de um local (monumentos, edifícios históricos), as 

actividades tradicionais de uma determinada região (folclore, artesanato), o clima ou o tipo 

de entretenimento que essa região pode oferecer (vida nocturna, cinemas e teatros).  

 

Bull (1995) considera as atracções segundo três categorias distintas: 

 

� Eventos, que podem ser voláteis ou recorrentes, dependendo da sua natureza; 

� Atracções permanentes, especialmente construídas para o turismo, como são os parques 

temáticos; 

� Atracções naturais e históricas, nas quais se inclui o património. 

 

Mckercher e Du Cros (2002), à semelhança de Mill e Morrison, classificam as atracções de 

acordo com o interesse que as mesmas possam possuir, ou seja, de acordo com o seu grau 

de atractividade. Para além das atracções primárias e secundárias, de Mill e Morrison, 

distinguem um outro tipo de atracções que designam por terciárias. Sendo que, as 

primárias são as que têm um papel preponderante no que diz respeito à captação de 

visitantes e na própria imagem do destino. No entanto, também estas não são todas iguais, 

nem se encontram no mesmo grau de significância, pois quanto mais rara e distinta for uma 

atracção, maior capacidade terá de atrair visitantes de zonas emissoras mais distantes. 

 

Seja qual for o tipo de atracção existente ou a forma como a mesma é classificada, existem 

duas ideias centrais relativas à importância que as mesmas poderão eventualmente ter. A 

primeira é de que as atracções são o “core” de qualquer produto turístico e a segunda a de 

que para que a atracção funcione em termos de captação de visitantes esta tem de estar 

preparada para os receber. 
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3.3 O património enquanto atracção turística 

  

 

 

De acordo com o que foi abordado na secção anterior, o turismo depende dos recursos que 

tem à disposição, dos quais, os que se possam vir a transformar em atracções turísticas, se 

distinguem como sendo uma das componentes mais importantes de um produto turístico. 

Estas são, na maioria das vezes, a razão da visita e o factor principal de decisão. Foi ainda 

referido que nem todos os recursos poderão ser atracções turísticas, e para que tal ocorra 

torna-se evidente a necessidade da existência de um processo de transformação sobre o 

recurso, que o habilite a receber visitantes.  

 

Bull (1995) classifica as atracções em, eventos, atracções permanentes, especialmente, 

construídas para o turismo, e atracções naturais e históricas. No que se refere a estas 

últimas e nas quais se inclui o património, afirma que as mesmas passam por dois estádios 

diferentes: a oferta potencial e a oferta efectiva. Para Bull, existe um conjunto 

relativamente finito de atracções potenciais em qualquer destino, que poderá não ser fixo, 

em primeiro lugar, porque a procura tem tendência a mudar, e locais até aqui ignorados, 

podem passar a ter um interesse relevante, em segundo lugar, porque para que um local 

possa passar de oferta potencial a efectiva, para que se dê a tal transformação necessária, é 

fundamental que o proprietário ou gestor, para além de se predispor a oferecê-lo para uso 

turístico, estabeleça um sistema de gestão, necessário para a intermediação entre o recurso 

e o turista. 

 

Esta passagem de oferta potencial a oferta efectiva ou de transformação do recurso em 

atracção obriga a duas acções diferentes. Por um lado, o processo passa pela transformação 

física do recurso, com o incremento de estruturas que proporcionem uma visita mais 

cómoda, através da adição de alguns serviços de apoio que possam proporcionar uma 

experiência mais agradável, e com a introdução de um sistema de gestão operativo. Por 

3.3.1 O processo de transformação 
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outro lado, esta transformação terá de se dar, também, ao nível da interpretação, conceito 

que será discutido mais adiante.  

 

Em todo este processo está implícita a gestão operacional, essencial para o seu bom 

funcionamento. De Acordo com Leask, Yoeman e Sharples (1999), a gestão de uma 

atracção turística patrimonial inclui diversas operações, das quais distinguem: 

 

- O conceito de desenvolvimento do sítio; 

- A apresentação ou interpretação do sítio; 

- A gestão ou controle do número de visitantes; 

- A organização e formação do pessoal ao serviço; 

- A gestão dos edifícios e do equipamento; 

- A gestão e monitorização da qualidade; 

- Fazer coincidir a oferta e a procura; 

- Medir o grau de satisfação dos visitantes; 

- A gestão de crises; 

- A avaliação de risco; 

- A gestão de sistemas operativos, como a gestão de stocks. 

 

Assim como em qualquer outra empresa, numa atracção, a boa gestão de todas estas 

operações, torna-se essencial para a sua sobrevivência, juntamente com outro tipo de 

operações como o marketing ou a gestão financeira. Finch e Luebbe (1995), citados por 

Leask, Yoeman e Sharples, adicionam a todas estas funções a gestão de recursos que será a 

chave para a criação de um produto. De entre estes recursos distinguem dois tipos: os 

recursos que são tratados, transformados ou convertidos noutros recursos, e os recursos que 

interagem sobre os que foram transformados. No caso do património edificado, os 

primeiros, são os seus visitantes e o próprio monumento, transformado através de uma 

correcta interpretação, e os segundos as facilities (sítio, edifícios, equipamento, tecnologia, 

etc) e o pessoal ao serviço. Se observarmos todo este processo enquanto um sistema, estes 

recursos ou inputs são usados de várias formas para obtermos o produto, ou output, 

desejado. Durante todo o processo de transformação do recurso existe uma noção de “valor 

acrescentado”, que poderá ser a construção de um café num castelo, ou o desenvolvimento 
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de reconstituições históricas num museu. Este valor acrescentado, para além de contribuir 

para o processo de transformação, poderá ser o que o distinguirá dos demais, o factor 

competitivo. Através de um pequeno esquema (Figura 11) podemos resumir este processo 

de transformação: 

 

Figura 11: PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE UM RECURSO TURÍSTICO  

 

             Valor 

Inputs           Transformação         Outputs    Venda de produtos  

             Valor                        e serviços                         

Fonte: Leask (1999) 

 

 

 

 

Intrínseco a este processo de transformação está todo um outro processo, o da interpretação 

(também mencionado por Leask, Yoeman e Sharples), que de acordo com Asworth (1994), 

é um factor essencial para converter recursos em produtos. Na mesma corrente de 

pensamento, Nuryanti (1996), no seu artigo sobre património e turismo pós-moderno, 

afirma que o principal desafio na ligação entre património e turismo está numa correcta 

interpretação dada ao património, ao produto, à atracção patrimonial e turística. Citando 

Tilden (1977), afirma que a interpretação deve envolver muito mais do que a transmissão 

de informação, esta deve inspirar e até provocar. Ashworth acrescenta que é a própria 

interpretação do património que faz o produto e não a sua base essencial, o recurso. 

 

A interpretação não é apenas a descrição de factos físicos e elementos tangíveis, ela 

expande-se até aos domínios da verdade espiritual, das respostas emotivas, do significado e 

entendimento profundo, que partem não do objecto interpretado, mas do próprio 

participante, ou seja do visitante. A fruição estética que alguns visitantes têm a felicidade 

de experimentar, parte da interpretação completa que possam fazer do objecto observado. 

Logo, para além de toda uma parte essencialmente prática, e que está patente na gestão de 

qualquer empresa ou atracção turística, existe uma outra acção, essencial para o seu bom 

3.3.2 A interpretação 
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desenvolvimento, a sua interpretação. O resultado de uma boa interpretação reflecte-se no 

visitante, através de uma melhor apreciação, compreensão, realização e diversão, e na 

atracção turística, resultará no aumento dos fluxos turísticos.  

 

Uma interpretação de sucesso depende em muito da criatividade do gestor, e dos recursos 

humanos e meios técnicos e tecnológicos que este poderá ter à sua disposição. Mckercher e 

Du Cros (2002) indicam algumas das chaves-mestras que levarão ao sucesso de uma boa 

interpretação: 

 

1. Contar uma história à volta de um local é uma das formas de lhe acrescentar algum 

significado. Para um visitante que por ventura não conhece o local, nem a cultura 

que lhe está associada, este será um dos meios através do qual o mesmo adquirirá 

alguns sinais para a interpretação. 

2. Contar uma história traz vida aos locais, porém esta terá de ser contada de uma 

forma criativa e excitante. Os visitantes não estão apenas interessados em nomes e 

datas, eles querem conhecer as histórias humanas que estão associadas a esses 

locais, querem obter uma experiência mais profunda e emocionante. 

3. A visita a atracções patrimoniais, deve convidar à acção. Devem ser utilizados 

meios através dos quais o visitante terá uma participação activa na sua visita, não 

sendo um mero observador. 

4.  Uma vez que as atracções patrimoniais são construídas para os visitantes, estas 

devem responder às exigências dos mesmos, ou seja o local deve ser pensado para 

o visitante, respondendo às suas necessidades e desejos. 

5. A qualidade e a autenticidade são conceitos que não devem nunca estar dissociados 

de uma atracção patrimonial, respondendo, assim, às exigências de visitantes cada 

dia mais exigentes e que não hesitam em mudar de destino, caso estas duas 

condições não estejam satisfeitas, renegando o tentador efeito “pastiche”. 

 

Para obter os melhores resultados e uma correcta interpretação, os autores, supra citados, 

fazem ainda referência às tácticas através das quais podem alcançar as condições atrás 

referenciadas, como, elevar a sua raridade, mostrar uma ligação directa do passado com o 

presente, fazê-lo triunfante, espectacular, fantasioso, alegre, luminoso, divertido. 
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3.4 A atracção turística, motor do desenvolvimento económico regional 

 

 

 

Numa perspectiva regional a atracção turística funciona não só como factor de captação de 

visitantes, mas também, em determinados casos, como factor propulsionador de 

desenvolvimento económico. Nas regiões do interior menos desenvolvidas, onde os outros 

sectores económicos se encontram enfraquecidos pela ausência de vias de comunicação, 

pela política de centralização de poderes e consequente mal distribuição de recursos 

financeiros, o turismo poderá ser o motor de arranque para uma nova filosofia económica e 

para uma nova visão estratégica, na qual o património existente, material ou imaterial, é a 

característica que a distingue das demais. Poucos outros sectores possibilitam o 

desenvolvimento económico com base no aproveitamento das potencialidades locais que, 

materializadas nos seus valores culturais próprios, no seu património histórico e 

construído, lhe vão permitir criar uma oferta turística diferenciada.  

 

Esta oferta, sendo de âmbito regional, tem a particularidade de normalmente atrair nichos 

de mercado que procuram um determinado produto, normalmente muito específico, onde 

se inserem os produtos temáticos e característicos de determinadas regiões. Este turista, no 

qual poderemos inserir o turista cultural, que referimos no Capítulo anterior, procura 

produtos turísticos regionais, procura a diferença, procura a cultura dos espaços, procura os 

usos e costumes que caracterizam determinada região. A noção de interpretação e a 

transformação do recurso em atracção, de que falámos na secção anterior, têm um papel 

preponderante em todo o processo de desenvolvimento. As palavras-chave para este tipo 

de oferta turística são a diferenciação, a tipicidade, a autenticidade, a sustentabilidade 

ambiental e social e, claro, a qualidade, que será transversal a todo o processo. 

 

Sirgado (1990), na sua investigação sobre turismo e desenvolvimento regional, onde 

analisa o caso do concelho de Lagos, vem corroborar esta ideia afirmando que “os 

processos de evolução do turismo aos níveis regionais e locais estão em consonância com 

 3.4.1 A atracção enquanto “motor de arranque” 
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as capacidades gerais de atracção turística, nas quais pesa um leque diversificado de 

factores”. O autor transporta-nos para fora da atracção turística, alargando a sua 

investigação para factores intrínsecos à própria região, e que numa perspectiva de sistema 

funcional, também se aplica ao caso que aqui estudamos. Ou seja, “a evolução turística de 

uma região decorre da inter-dependência das múltiplas influências dos agentes activos em 

presença, para além dos turistas, designadamente: as empresas, as entidades públicas e a 

população residente, nos seus diversos contextos de estruturação e actuação local e 

regional” (Sirgado, 1990). O papel destes em todo o processo de desenvolvimento 

económico e turístico é fundamental. Não é suficiente para uma determinada região possuir 

uma atracção turística, a mesma terá que estar encaixada num produto, onde outros 

recursos são necessários e onde a participação das entidades locais, bem como da 

população local, são factores essenciais de sucesso.  

 

Fazendo uma retrospectiva sobre a teoria dos sistemas, e observando o Quadro 1, do 

Capítulo I, onde distinguimos quatro grupos implicados no sector, verificamos que “apesar 

de distintos, estes grupos agem entre si, são partes inter-relacionadas de um todo”, e que 

“qualquer medida tomada por um desses grupos, directa ou indirectamente, influenciará os 

outros” (Capítulo I, pág.). Logo, apesar da atracção turística ser, na maioria das vezes, a 

razão, ou o “motor de arranque” para um desenvolvimento económico e turístico regional, 

por si só, não será suficiente. Assim sendo, uma atracção primária (que, segundo Mill e 

Morrison, tem atractividade suficiente para ser o ponto de partida para as decisões da 

visita), integrada numa rede de serviços, gerará receitas que não se restringirão apenas à 

atracção, mas também a outros serviços situados na área onde a mesma está localizada. 

 

 

 

 

Tendo por base uma sustentação teórica, a qual fornece indicações quanto à importância 

que o turismo pode ter no desenvolvimento económico de uma determinada região, a 

mesma torna-se tanto mais importante quando pode ser verificada, no campo, através de 

indicadores concretos. A questão da análise económica para o sector torna-se complicada, 

visto que, e como já foi referido anteriormente, o mesmo está dependente de grupos 

 3.4.2 A avaliação dos efeitos económicos da actividade turística 
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distintos que interagem entre si, e que na maioria das vezes não estão única e 

exclusivamente ao serviço do turismo. A inexistência de determinados dados é outro dos 

factores que torna a missão ainda mais complexa. Na maior parte dos países, nos quais se 

engloba Portugal, o turismo está estatisticamente mal definido e, frequentemente, apenas 

os sectores mais característicos, como o alojamento, fazem parte dos dados oficiais 

(Williams e Lewis in Williams e Shaw, 1991). No entanto, o turismo, tal como tem vindo a 

ser afirmado, reúne outras actividades distintas como as atracções turísticas, a restauração 

ou o artesanato. Actividades estas que indirectamente influenciam outras, como o 

comércio, a agricultura ou o sector dos transportes, cujos rendimentos, por sua vez, vão ter 

repercussões induzidas na própria economia, uma vez investidos noutros sectores. 

 

“Esta foi desde sempre uma das dificuldades encontradas pelos investigadores e 

académicos que se interessaram por este sector. Determinar o que pode ser considerado 

gasto ou investimento turístico. Estabelecer uma fronteira entre este sector e os outros que, 

automaticamente, estão interligados. Conseguir destrinçar consumo turístico de outros 

tipos de consumo, no fundo filtrar as receitas da economia, conseguindo deixar no filtro as 

receitas turísticas” (ver Capítulo I, secção 1.4). 

 

No que diz respeito à inexistência ou à falta de uniformidade de dados, e de acordo com o 

que foi desenvolvido na secção 1.4 do Capítulo I, a Organização Mundial de Turismo 

avançou com o projecto das Contas Satélite do Turismo, que serve de modelo para 

diversos países. Esta é uma tentativa de delimitar o sistema, para melhor o compreender, 

melhor o medir, e para que o mesmo obtenha a classificação de sector no sistema 

económico nacional. Porque, apesar de os agentes políticos locais e nacionais, 

enriquecerem os seus discursos com o sector “miraculoso” do turismo, estes não dispõem 

de dados concretos que lhes permitam provar a relevância que lhe é dada. Veja-se o caso 

de Portugal onde, já em 1912, a Sociedade de Propaganda, anunciava à Assembleia dos 

Deputados, da recente instaurada República, que “no largo campo do fomento das riquezas 

nacionais – solução primária da crise, não só económica e financeira, mas social do nosso 

país – a indústria do turismo não pode deixar de merecer as primeiras atenções”, (Conselho 

Sectorial do Turismo, 90 Anos de Turismo em Portugal). 
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Segundo dados do ICEP, em 2003, o turismo representou 8% do Produto Interno Bruto, e 

absorveu 10% do emprego, números indicadores de que esta é uma actividade sobejamente 

importante para a economia, não apenas local, mas também nacional. No entanto, e de 

acordo com o trabalho desenvolvido por Silva (1989), sobre a avaliação do impacto 

económico do turismo em Portugal, torna-se “necessária uma avaliação rigorosa do peso 

real na economia, nomeadamente, através do conhecimento das interdependências com 

outros sectores económicos e dos impactos transmitidos no tecido económico”. Os dados 

apresentados pelo ICEP poderão ser discutíveis, uma vez que os mesmos se baseiam em 

informações recolhidas pelo Instituto Nacional de Estatística, o qual, no que diz respeito a 

estatísticas de turismo, está fortemente centralizado no sector alojamento. Pelo que 

podemos concluir que, os 8% do PIB anunciados poderão ser inferiores ao verdadeiro valor 

que o turismo poderá ter, quando avaliado em todas as suas componentes e enquanto 

sistema funcional. De qualquer forma, mesmo não sendo uma avaliação rigorosa, o 

contributo que o turismo pode ter no PIB, é sem dúvida uma ferramenta importante para 

nos apercebermos do seu significado económico. 

 

Apesar das dificuldades que se possam encontrar na avaliação dos impactos económicos do 

turismo, têm vindo a ser desenvolvidos inúmeros estudos nesta área, não só porque existe 

uma certeza de que o turismo é um sector que permite uma rápida recuperação de 

investimentos, mas também porque existe a convicção de que este poderá ser o meio de 

ultrapassar as dificuldades económicas que uma determinada região possa estar a 

atravessar, inerentes ao fracasso de outros sectores. 

 

Antes de avançarmos para o estudo das diversas técnicas utilizadas na avaliação do 

impacto económico do turismo, é importante enumerarmos alguns dos factores que 

considerados como geradores desse impacto. De acordo com Mathieson (1982) são seis os 

factores mais importantes: 

 

1. A própria natureza do local e a atractividade que a mesma pode ter em termos 

turísticos; 

2. O volume e a intensidade dos gastos turísticos no destino; 

3. O nível de desenvolvimento económico da área destino; 
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4. A dimensão da economia base do destino; 

5. O grau de circulação da despesa turística dentro da área destino; 

6. O grau de adaptabilidade seguido, pela área destino, face à sazonalidade da 

procura. 

 

Todos estes factores vão contribuir para o impacto positivo ou negativo da actividade 

turística em determinada região, sendo que do lado dos benefícios podemos ter em conta, a 

geração de rendimentos e de emprego, a melhoria das estruturas económicas ou o estímulo 

ao empreendedorismo. Enquanto que, do lado negativo, podemos confrontar-nos com 

situações de dependência excessiva da actividade turística, problemas de inflação e de 

especulação ou mesmo de um aumento da propensão para as importações. Para que 

possamos obter mais benefícios do que custos, que muitas vezes não são apenas 

económicos, mas que se estendem também a nível social e ambiental, terá que haver uma 

boa interacção entre todos os intervenientes, tal como já foi referido anteriormente. 

 

No caso que aqui propomos para análise, a avaliação será feita apenas a nível económico e 

em termos de efeitos directos na economia local. Seria improvável que, no espaço de 

tempo concedido para a realização do trabalho, pudéssemos ampliar ainda mais a análise, 

para além de que, para que chegássemos a conclusões mais aprofundadas, seria necessário 

obter determinados dados, inexistentes nas estatísticas oficiais, o que requereria toda uma 

nova metodologia, mais abrangente e, por conseguinte, mais demorada. Não obstante 

propormos uma análise em termos de efeitos directos, será importante fazer referência às 

diversas técnicas utilizadas na avaliação dos impactos económicos, que vão para além 

destes.  

 

Umas das técnicas mais utilizadas, pelos autores que desenvolveram estudos de impacto 

económico, são os multiplicadores turísticos (Nijkamp et al, 1998; Jonhson e Thomas, 

1992; Gelan, 2003; Crompton et al, 2001; Vanhove, 1993; Archer, 1976). Estes podem 

definir-se como o número pelo qual deve ser multiplicado o rendimento turístico inicial, de 

forma a obtermos o efeito cumulativo desse rendimento, para um determinado período. Ou 

seja, o rendimento turístico (por exemplo, uma refeição) irá criar rendimentos adicionais 

(por exemplo, os produtores agrícolas locais), quando aplicado noutros sectores (ver Figura 
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12). O tamanho do multiplicador turístico será diferente de país para país e de região para 

região, dependendo dos factores que atrás enumerámos, como, por exemplo, a dimensão da 

base económica. Ou seja, se existirem recursos suficientes nessa região para colmatar as 

necessidades intrínsecas à actividade turística, o multiplicador turístico será maior, pois os 

rendimentos manter-se-ão na economia local, se pelo contrário, a região não dispõe de 

produtores suficientes e vê-se obrigada a importar produtos de outras regiões, uma parte 

dos rendimentos turísticos deixam o território, saindo do círculo do multiplicador turístico, 

e este, por consequência, será menor. O multiplicador turístico está, portanto, adjacente ao 

grau de auto-suficiência de uma determinada região (Mathieson, 1982). 

 

 

Figura 12: O EFEITO MULTIPLICADOR  

 

        Operador turístico local 

        Poupança     (…) 

           Rendimento Acrescentado Consumo     (…) 

 

       Salários     (…) 

Turista     Hoteleiro         Aprovisionamento  

       Matérias-primas     (…) 

 

           Salários Rendas mensais     (…)  

      Alimentação     (…) 

        Artesão    Poupança     (…) 

 

Fonte: Mill e Morrison (1985) 

 

 

Archer (1976), citado por Mathieson, define o multiplicador turístico como o rácio das 

mudanças directas, indirectas e induzidas de uma economia e a mudança directa inicial da 

mesma. O multiplicador turístico tem em conta, portanto, três tipos de consumo ou gasto 

turístico: 
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1. Directo: O consumo directo traz rendimentos para os hoteleiros, agências de 

viagens, empresas de animação, artesãos, entre outros directamente ligados ao 

sector. 

2. Indirecto: O pagamento de salários, ou a compra de stocks para as empresas 

directamente ligadas ao sector, são gastos indirectos do consumo directo inicial. 

3. Induzido: Havendo mais rendimentos, o consumo também aumentará, o que 

provocará um impulso na economia local. 

 

Para além do multiplicador sobre o rendimento, que acabámos de analisar, existem ainda 

estudos com multiplicadores sobre o emprego ou sobre as transacções. Cada um deles 

mede um tipo de fenómeno diferente e tem uma utilidade diferente, pelo que quando se 

fazem estudos comparativos sobre avaliações de impactos económicos anteriormente 

executadas, teremos de ter em atenção o tipo de multiplicador que estamos a confrontar. 

Mathieson chama ainda a atenção para o facto de, em vários estudos, os multiplicadores 

serem calculados de forma diferente o que, obviamente, terá implicações nos resultados. É 

deste modo necessário que, para que se possam tirar ilações correctas na interpretação dos 

coeficientes dos multiplicadores, se tenha em conta, o método utilizado para o cálculo dos 

mesmos. 

 

Embora os multiplicadores forneçam informações relevantes no diz respeito à implicação 

da actividade turística numa determinada economia, estes não têm o mesmo pendor de 

utilidade quando fazemos uma análise a nível regional ou a nível nacional. Tal como foi 

referido anteriormente, o multiplicador turístico está intrinsecamente ligado ao grau de 

auto-suficiência do território geográfico em estudo. Assim, quanto maior o grau de auto-

suficiência desse território maior o coeficiente do multiplicador turístico. Torna-se, 

portanto, evidente que esse coeficiente será maior quando fazemos análises a nível 

nacional, e menor quando estas passam a nível regional, uma vez que um país terá muito 

maior propensão a conter as importações, ao contrário das regiões, que em grande maioria 

estão especializadas em determinadas áreas.  

 

É ainda importante referir que a exactidão dos multiplicadores depende em muito do tipo 

de dados obtidos. Quando fazemos estudos, desta índole, a nível regional ou mesmo local, 
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as dificuldades ficam acrescidas pois, a esta escala, os dados ou são inexistentes ou estão 

num formato que não é o exigido para obter rigor. 

 

Uma outra técnica relacionada com os multiplicadores e utilizada na avaliação do impacto 

económico do turismo são os Quadros de Input-Output, desenvolvidos entre os anos 50 e 

60, para os quais, e segundo as palavras de Silva (1989), o turismo é considerado de duas 

formas: 

 

- Numa óptica da procura final de bens e serviços turísticos, em que esta procura 

dinamizará a actividade económica, induzindo aumentos da produção ou das importações; 

- Numa óptica da oferta, em que os chamados ramos das actividades turísticas serão 

consideradas de modo a permitir a medida dos efeitos, directos e indirectos, sobre a sua 

produção como resultado da variação da procura. 

 

O objectivo primordial deste tipo de método é mostrar os fluxos das transacções correntes, 

transversais a uma economia, por um determinado período de tempo. Os vários tipos de 

actividades estão agrupadas em sectores e as tabelas indicam o total de compras e vendas 

realizado por cada um desses sectores, aos outros sectores (ver Figura 13) (Mathieson, 

1982). Enquanto que a análise, feita através dos multiplicadores, tenta estimar os efeitos 

secundários agregados resultantes da injecção de despesa turística numa economia, a 

análise input-output tenta demonstrar como esses efeitos actuam na mesma, baseando-se 

nas interacções, de oferta e de procura, existentes entre as diversas indústrias e sectores 

económicos (Bull, 1995). 

 

Baseados num estudo detalhado do comportamento económico, os coeficientes de input-

output são desenvolvidos consoante os diferentes tipos de transacções existentes, 

proporcionando que o modelo funcione de acordo com o funcionamento da própria 

economia e oferecendo, assim, uma leitura transversal de todo o processo económico, 

permitindo identificar os diversos níveis de funcionamento e, através dessa análise, actuar, 

encontrando soluções que permitam um upgrade das interacções económicas ou 

experimentando possíveis cenários.  
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Apesar de esta ser uma técnica sofisticada e que permite obter dados mais detalhados, 

existem também algumas críticas ao seu uso, nomeadamente no que diz respeito à 

dificuldade em definir, de uma forma estável, as relações existentes entre os diversos 

sectores. Porém, a exactidão obtém-se com o aperfeiçoamento da técnica, com o 

refinamento dos resultados, fazendo ajustamentos, consoante se vão observando alterações 

significativas nas transacções iniciais (Doswell, 1997). Outra dificuldade encontrada no 

seu uso, aplicado ao turismo, é o facto de este, tal como tem vindo a ser referido ao longo 

deste trabalho, ser constituído por diversas actividades, as quais não se enquadram num 

único sector, obrigando a que sejam feitos vários ajustamentos de forma a obter resultados 

plausíveis. 

 

Figura 13: TABELA DE INPUT-OUTPUT ESQUEMATIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Doswell, Roger (1997) 

 

 

No desenvolvimento do próximo Capítulo pretendemos abordar a metodologia adoptada no 

presente trabalho incluindo a segunda parte referente à análise dos efeitos directos dos 

visitantes do Convento de Cristo na cidade de Tomar e a importância que este poderá 

eventualmente ter no desenvolvimento da região em que se insere. 
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3.5 Conclusão 

 

Juntamente com os acessos, o alojamento, as infra-estruturas de apoio, entre outros, a 

atracção turística é a componente principal de um produto turístico. Os vários autores 

citados classificam-nas de diversas formas, consoante as perspectivas adoptadas ou o tema 

em estudo.  

 

O património, objecto principal do trabalho desenvolvido, surge no Capítulo anterior como 

um recurso turístico. No entanto, para que o mesmo possa ser considerado uma atracção 

turística é necessário todo um processo de transformação que o habilite a receber 

visitantes. No desenvolvimento deste Capítulo e através da análise de estudos de vários 

autores, chegámos a algumas conclusões relativas a esta passagem de oferta potencial a 

oferta efectiva. O incremento de serviços que facilitem a visita, a adição de serviços de 

apoio, a introdução de um sistema de gestão operacional e a interpretação, são os factores 

primários que concorrem para esta transformação. No que diz respeito a este último factor, 

a interpretação, podemos constatar que ela se reveste de um papel primordial na 

reconversão de recursos em produtos, uma vez que se reflecte directamente no visitante. A 

interpretação que consiste, basicamente, na transmissão da mensagem inerente ao 

património, e citando Asworth, é que faz o produto e não a sua base essencial, o recurso. 

 

Esta atracção turística, este produto poderá ser o “motor de arranque” para economias 

locais débeis noutros sectores, pois opera, não só como factor de captação de visitantes, 

mas também como propulsionador do desenvolvimento de outras actividades económicas, 

uma vez que, tal como podemos constatar no primeiro Capítulo, e de acordo com a teoria 

dos sistemas, o turismo é uma actividade compósita para a qual concorrem várias outras 

actividades que directa ou indirectamente estão interligadas. 

 

Dada esta característica compósita que caracteriza o turismo, a dificuldade na obtenção de 

dados e a falta de uniformidade dos mesmos, não podemos fazer uma leitura directa e 

simples da participação do sector turístico na economia, daí que tenham sido desenvolvidas 
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técnicas específicas para o seu estudo. Os multiplicadores turísticos são uma das técnicas 

mais utilizadas, que permitem obter resultados respeitantes aos efeitos directos, indirectos 

e induzidos da actividade turística. As tabelas de input-output, desenvolvidas nas décadas 

de 50 e 60 são outra das técnicas usadas, baseada nas interacções, de oferta e de procura, 

existentes entre os diversos sectores económicos. Porém, tanto os multiplicadores turísticos 

como os quadros de input-output possuem as suas limitações, e os seus resultados poderão 

ser discutíveis, dificultando a avaliação.  

 

Limitações de tempo e de obtenção de dados levam a que, apesar de terem sido descritas as 

diversas técnicas utilizadas para os estudos de impacto, este trabalho não pretenda ser um 

estudo de impacto, uma vez que serão analisados apenas os efeitos directos do turismo na 

economia local, ou seja, será analisado apenas o primeiro “round” do consumo turístico e 

que servirá como indicador. O próximo Capítulo pretende, precisamente, descrever a 

metodologia adoptada nessa avaliação, assim como no restante trabalho até aqui 

desenvolvido. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

 

 

METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

“O método de trabalho nunca se apresentará como uma simples soma de técnicas que 

se trataria de aplicar tal e qual se apresentam, mas sim como um percurso global do 

espírito que exige ser reinventado para cada trabalho”. 

QUIVY, Raymond 
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4.1 Introdução 

 

A integração da actividade turística num sistema funcional, as mudanças da procura e da 

oferta que levaram à “comercialização” do património e a transformação deste em 

atracção turística foram as teorias discutidas e analisadas nos Capítulos precedentes, que 

servem de base de sustentação para o problema aqui exposto. 

 

No presente Capítulo será descrita a metodologia adoptada para o presente estudo, 

devidamente fundamentada. Assim, na primeira secção (4.2), que se quer de carácter 

geral, será abordada a filosofia da investigação. O que é a investigação e qual o produto 

deste tipo de trabalho serão algumas das questões que pretendem ser respondidas. A 

temática inerente ao conhecimento científico que se distingue do conhecimento popular, 

filosófico ou religioso será debatida, assim como serão enunciadas as várias fases do 

procedimento científico. 

 

A secção 4.3 descreve a pergunta de partida que levou ao presente estudo, bem como os 

objectivos geral e específicos que se pretendem alcançar com o mesmo. Já na secção 

4.4, que servirá de ponte para o seguinte, serão descritos alguns métodos e técnicas de 

investigação, habitualmente utilizados. E será a partir desta descrição que na secção 4.5 

serão apresentados o método e técnicas seleccionadas para a presente investigação. 

 

Uma das técnicas de investigação seleccionadas para este trabalho foi o inquérito por 

questionário, daí que na secção 4.6 o mesmo seja descrito, assim como as hipóteses de 

investigação que serviram de base para a sua construção. 

 

A secção 4.7 descreve o pré-teste efectuado ao questionário, junto dos visitantes do 

Convento de Cristo, nosso objecto de estudo, e a secção 4.8 concentra-se nas limitações 

encontradas no decorrer da investigação que, uma vez identificadas, nos permitirão 

seguir o caminho traçado, embora condicionado pelas mesmas. 
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4.2 A investigação científica  

 

O turismo estando enquadrado nas ciências sociais tem por si só características que o 

distinguem das ciências ditas exactas. A interpretação dos factos e dos dados rege-se por 

normas que variam consoante o trabalho que se está a empreender ou consoante a 

imaginação e a criatividade do autor. Apesar da subjectividade adjacente a este facto, 

não é de descuidar a elaboração de um método cientificamente bem formulado, que 

permita chegar a conclusões válidas. A necessidade de criar um procedimento que, na 

maioria das vezes, não é linear nem tão pouco sistemático, é a âncora que permite 

iniciar a tarefa e construir um trabalho capaz de dar uma outra interpretação do real, ou 

mesmo, em casos raros, de quebrar as teorias anteriormente estabelecidas, 

acrescentando novos conhecimentos à ciência.  

 

Quivy na sua obra “Manual de Investigação em Ciências Sociais” coloca esta questão 

pertinente: “O que é que, na melhor das hipóteses, se aprende de facto daquilo que é 

geralmente qualificado como trabalho de ‘investigação em ciências sociais’?” E 

responde: a compreender melhor os significados, a fazer pontos de situação, a captar 

com maior perspicácia, a reflectir acertadamente, a compreender com mais nitidez 

pessoas, organizações, condutas, decisões políticas, etc. Diz ainda que “raramente se 

trata de investigações que contribuam para fazer progredir os quadros conceptuais das 

ciências sociais, os seus modelos de análise ou os seus dispositivos metodológicos”. 

 

Será importante reflectir sobre o que é o conhecimento científico, produto da 

investigação científica. De acordo com Lakatos e Marconi (1992), citando outros 

autores, existem quatro tipos de conhecimento (ver quadro 4): popular, filosófico, 

teológico e científico, sendo este último aquele com que nos pretendemos identificar. O 

que o distingue dos demais é o rigor e a exigência da comprovação dos factos que lhe 

está inerente. Apoiando-nos nos textos de Lakatos e Marconi, iremos descrever as 

características que distinguem os vários tipos de conhecimento. 
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O conhecimento popular é valorativo porque se baseia em estados de ânimo e emoções; 

é reflexivo, porém esta reflexão restringe-se ao objecto conhecido, sem formulações 

gerais; não é sistemático porque se baseia em experiências próprias do sujeito 

cognoscente, sem procurar uma organização geral que explique o fenómeno ou objecto 

observado; é verificável pois enquadra-se no senso comum e nas percepções do dia-a-

dia; é falível e inexacto uma vez que “não permite a formulação de hipóteses sobre a 

existência de fenómenos situados para além das percepções objectivas” (Lakatos, 1992). 

 

No que diz respeito ao conhecimento filosófico, e apoiando-se nos estudos de Trujillo, 

Lakatos e Marconi caracterizam-no como valorativo e não verificável uma vez que o 

seu ponto de partida consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas à 

observação, uma vez que se baseiam na experiência e não na experimentação, não 

podendo ser confirmadas; é racional porque as suas análises se fundamentam num 

conjunto de afirmações logicamente correlacionadas; é infalível e exacto porque o 

objecto da análise da filosofia são ideias e existências lógicas que pretendem abranger 

toda a realidade e que não podem ser submetidas à experimentação. 

 

Relativamente ao conhecimento religioso Lakatos e Marconi afirmam que o mesmo “se 

apoia em doutrinas que contêm proposições sagradas (valorativas), por terem sido 

reveladas pelo sobrenatural (‘inspiracional’) e, por esse motivo, tais verdades são 

consideradas infalíveis e indiscutíveis (exactas); é um conhecimento sistemático do 

mundo (...) como obra de um criador divino e as suas evidências não são verificadas: 

está sempre implícita uma atitude de fé perante um conhecimento revelado” (Lakatos e 

Marconi, 1992). 

 

Finalmente, o conhecimento científico é real (factual) porque tem como base 

manifestações e ocorrências; é contingente porque as suas hipóteses poderão ser 

comprovadas como falsas ou verdadeiras através da experimentação; é sistemático 

porque se trata de um saber que se ordena de uma forma lógica, num seguimento de 

ideias; é verificável uma vez que as hipóteses avançadas terão que ser comprovadas para 

poderem pertencer ao âmbito da ciência; é falível e aproximadamente exacto por não ser 

definitivo e porque novas teorias poderão vir reformular as já existentes. 
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O que pretendemos com a decorrente investigação é, precisamente, chegar ao 

conhecimento científico, apoiados em teorias existentes, adaptando-as, para que a 

interpretação dos factos e as hipóteses possam ser confirmadas. Para chegarmos a esse 

estádio necessitamos, sem dúvida, de um procedimento, instrumento fundamental para 

qualquer investigação. 

 

 

Quadro 4: CARACTERÍSTICAS DOS QUATRO TIPOS DE CONHECIMENTO  

 

Conhecimento 

Popular 

Conhecimento 

Filosófico 

Conhecimento 

Teológico 

Conhecimento 

Científico 

Valorativo Valorativo Valorativo Real (factual) 

Reflexivo Racional Inspiracional Contingente 

Não sistemático Sistemático Sistemático Sistemático 

Verificável Não verificável Não verificável Verificável 

Falível Infalível Infalível Falível 

Inexacto Exacto Exacto 
Aproximadamente 

exacto 

Fonte: Lakatos e Marconi (1992) 

 

 

Citando Quivy (1998), “a investigação em ciências sociais segue um procedimento 

análogo ao do pesquisador do petróleo. Não é perfurando ao acaso que este encontrará o 

que procura. Pelo contrário, o sucesso de um programa de pesquisa petrolífera depende 

do procedimento seguido”. É esse procedimento, esse método, que permite avançar sem 

desvios, seguindo a linha que traçámos para a investigação. No entanto, não se pretende 

construir um método estereotipado, numa ordem fixa, pretende-se acima de tudo que os 

vários métodos existentes possam ser adaptados à realidade que pretendemos estudar. 

Cada investigador, conhecedor das várias técnicas utilizáveis, procurará usá-las de 

acordo com a direcção opta por seguir na sua investigação específica.  

 

Os conhecimentos vão-se adquirindo com base em quadros conceptuais teóricos e 

metodológicos existentes, apoiados na observação directa das ocorrências, que 
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constituem os seus alicerces. Ou seja, existem hipóteses teóricas que têm de ser 

confrontadas com a observação de factos e para tal é necessário definir qual o 

procedimento mais adequado para atingir esse objectivo. De acordo com Quivy (1998), 

“um procedimento é uma forma de progredir em direcção a um objectivo. Expor o 

procedimento científico consiste, portanto, em descrever os princípios fundamentais a 

pôr em prática em qualquer trabalho de investigação. Os métodos não são mais do que 

formalizações particulares do procedimento, percursos diferentes concebidos para 

estarem mais adaptados aos fenómenos ou domínios estudados”. Porém ressalva que 

esta adaptação não deverá ser aleatória e terá que respeitar o rigor e os princípios 

fundamentais do procedimento científico: ruptura, construção, verificação. São estes os 

três actos do procedimento, como os denomina Quivy.  

 

A ruptura dá-se quando, precisamente, rompemos com os preconceitos, com as 

aparências imediatas, próprias do conhecimento popular, quando, numa análise mais 

profunda do real, deparamos com factos que poderão ser sustentados numa base teórica 

cientificamente elaborada, capaz de exprimir a lógica da base do fenómeno observado. 

A construção é o segundo acto deste procedimento e consiste na elaboração de um 

quadro conceptual teórico que fundamente as hipóteses. Por fim a verificação será o 

teste das proposições, designado por experimentação. Apesar de distintos, os três actos 

do procedimento não são independentes uns dos outros, pelo contrário, complementam-

se.  

 

No desenrolar da investigação, os três actos do procedimento realizam-se através de 

uma sucessão de etapas, que vários autores (Quivy, 1998; Azevedo, 1998) dividem em 

sete: (1) identificação do objecto de trabalho, (2) explicitação da hipótese, (3) escolha 

do método, (4) selecção das fontes, (5) elaboração de um plano de trabalho, (6) recolha 

e tratamento dos dados e (7) apresentação das conclusões. 

 

Parte destas etapas serão explicitadas no presente Capítulo, sendo que a próxima secção 

irá abordar a primeira e segunda etapas do procedimento, que dizem respeito à 

identificação do objecto de trabalho e explicitação da hipótese, ou mais precisamente, à 

definição da pergunta de partida, objectivos da presente investigação e hipóteses a eles 

associados. 
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4.3 A pergunta de partida e os objectivos geral e específicos 

 

Sendo uma investigação, por definição, algo que se procura, o caminho que nos leva 

desde a formulação de uma ideia sobre o que iremos estudar, até delimitarmos o objecto 

de estudo, é muitas vezes incerto e hesitante. A escolha de um tema está na maioria das 

vezes associada ao interesse que o investigador possa ter por determinadas matérias, no 

entanto, este é apenas o primeiro passo de vários que temos que percorrer até chegarmos 

às hipóteses que de facto irão corroborar ou não a teoria avançada.  

 

Seguindo esta mesma ideia, Quivy (1998) defende que o investigador deve escolher um 

primeiro fio condutor materializado numa pergunta de partida, o que nem sempre se 

torna evidente. O mesmo autor esclarece que para obtermos uma boa pergunta de 

partida, sobre a qual se centrará o estudo, terá que ter três qualidades: clareza, 

exequibilidade e pertinência. A clareza da pergunta depende da sua precisão e concisão, 

a exequibilidade do carácter realista do trabalho que pretende desenvolver e a 

pertinência diz respeito ao registo em que a mesma se enquadra. 

 

Os primeiros três Capítulos desta dissertação assentam em três teorias que interligadas 

justificam a pergunta de partida. No primeiro Capítulo avançámos com a ideia de 

sistema turístico, defendido por vários autores, e sem o qual a presente investigação não 

faria sentido, uma vez que propomos analisar os impactes que uma atracção turística 

poderá ter noutras actividades ligadas ao sector turístico. O segundo Capítulo vem 

justificar o uso do património enquanto recurso turístico, sendo que, a evolução sócio-

económica das sociedades, ocorrida durante o século XX, contribuiu para uma mudança 

de paradigma no que diz respeito ao sector turístico, com a proliferação de novos 

produtos, adaptados às novas motivações turístico-culturais. De um turismo de massas, 

homogeneizado, “fordista”, passámos para um turismo de carácter cultural, onde o 

genuíno, o autêntico e o singular imperam. No terceiro Capítulo, são analisados os 

vários processos que transformam aquilo a que, no Capítulo antecedente, chamámos de 

recurso turístico, num produto turístico, pronto a ser visitado. O produto turístico, 

também denominado por vários autores de atracção turística, poderá ser o “motor de 



Sónia Pais Pereira   Capítulo IV 

 

75 

arranque” para o desenvolvimento de regiões sem vocação turística, mas que encontram 

neste sector uma forma de colmatar os défices sócio-económicos provocados por 

conjunturas adversas. Regiões desprovidas de propensão turística podem, servindo-se 

do seu património e por conseguinte daquilo que têm de mais singular, desenvolver 

novas formas de receitas através do turismo, que, devido à sua interactividade com 

outros sectores, poderá provocar uma repercussão positiva a vários níveis da economia. 

 

Podemos esquematizar a ideia que aqui pretendemos desenvolver: 

 

Figura 14: O TEMA OU PERGUNTA DE PARTIDA  

 

 

 

?    ? 

 

          Fonte: Elaboração própria 

 

 

Analisando o esquema anterior podemos constatar que o mesmo em muito se assemelha 

a um alvo, sendo, neste caso, o centro a atracção turística. Partimos do pressuposto que 

é a partir dela que os restantes conceitos se encadeiam e é na associação dos três que 

reside a pergunta de partida do presente estudo: Uma atracção turística cultural, 

sendo parte integrante de um sistema turístico, poderá contribuir para o 

desenvolvimento económico de uma determinada região?  

 

Foi com base nesta pergunta, nesta delimitação do objecto de estudo que procedemos a 

uma mais aprofundada análise bibliográfica do tema proposto, que resultou nos três 

Capítulos antecedentes sobre os quais sustentaremos a parte prática deste trabalho. À 
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medida que fomos explorando os estudos existentes sobre esta problemática, 

sobressaíram alguns assuntos que também se afiguraram como pertinentes para o tema 

proposto, nomeadamente o conceito de turismo cultural, ou o conceito de sistema de 

gestão operativo, que do nosso ponto de vista se revestem de importância para o actual 

estudo. Esta etapa da investigação permitiu que “o investigador tomasse consciência de 

aspectos do problema a que não era forçosamente sensível à partida”(Quivy, 1998). 

 

Partimos do pressuposto, defendido no primeiro Capítulo desta dissertação, de que uma 

atracção, cuja definição desenvolvemos na secção 3.2 do Capítulo III, é uma das 

componentes do sistema funcional do turismo, composto também por serviços, infra-

estruturas, mecanismos de promoção, sistemas de informação, transportes e, claro está, 

turistas (ver figura 1, Capítulo I). Esta atracção, enquanto parte integrante de um 

sistema, terá forçosamente influência nas outras componentes. No estudo que propomos 

desenvolver, não será analisada esta interacção face a todos os componentes 

enumerados, mas apenas nas respeitantes às infra-estruturas (alojamento e restauração). 

Esta limitação deve-se, essencialmente, ao facto de não existirem dados susceptíveis de 

serem trabalhados e à limitação temporal imposta para a execução desta dissertação que 

não permite, no tempo concedido, arquitectar métodos próprios e válidos 

cientificamente para obter os dados em falta, assunto discutido na secção 3.4.2 do 

Capítulo III.  

 

No trabalho que aqui desenvolvemos centrámos a atenção nas atracções turísticas de 

índole cultural. Tal delimitação deve-se, essencialmente, ao facto de acreditarmos que é 

no património de determinadas regiões, que estas encontrarão o produto turístico a ser 

comercializado e que lhe servirá de “motor de arranque” económico (ver secção 3.4.1 

do Capítulo III). Em regiões, principalmente do interior de Portugal, onde o turismo tem 

uma história recente e onde outros sectores dominaram em tempos em que a conjuntura 

económica o permitia, será o património, a característica que a distingue das demais. 

Esta delimitação deve-se também ao facto de se ter assistido nas últimas décadas a uma 

subida exponencial na procura de produtos deste tipo (ver quadro 2, Capítulo II). Já em 

1990 a Comissão Europeia indicou o turismo cultural, que está associado a este tipo de 

atracções (ver secção 2.3 do Capítulo II), como área chave para o desenvolvimento 

turístico europeu e o ICOMOS reconhece-o, na sua Carta Internacional do Turismo 
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Cultural, de 1999, como um capital económico essencial para numerosos países e 

regiões. Não pretendemos, de forma alguma, justificar com o presente estudo que os 

turistas que procuram este tipo de atracções praticam apenas este tipo de turismo, mas 

sim defini-lo como um prolongamento das práticas culturais durante as férias. 

Acreditamos que as atracções turísticas de índole cultural, terão um papel preponderante 

no que diz respeito à deslocação de turistas dos pontos centrais do turismo português 

para outras regiões onde o mesmo não tem qualquer tradição. Para tal, será também 

necessário termos certezas quanto ao tipo de atracção que estamos a estudar. 

 

De acordo com vários autores referenciados na secção 3.2 do Capítulo III, uma atracção 

turística poderá ser classificada de várias formas, segundo as características que possui 

ou de acordo com a perspectiva que lhe é dada pela parte do visitante. Uma atracção 

primária, por exemplo, segundo a classificação de Gunn (1993), e de Mill e Morrison 

(1984), é aquela que tem atractividade suficiente para ser o ponto de partida para as 

decisões de visita e uma atracção secundária, por não ter poder de atracção suficiente, 

inclui-se, habitualmente, em circuitos ou é um local de passagem para outras atracções 

de carácter primário. Esta classificação reveste-se de importância quando o objectivo é 

definir o tipo de atracção que estamos a estudar e no âmbito do desenvolvimento da 

região onde a mesma se insere. 

 

A gestão operacional da atracção, essencial para o seu bom funcionamento, é outro 

factor que poderá reflectir-se no número de visitas e por conseguinte no 

desenvolvimento económico da região. A inexistência de uma gestão de espaços, de 

pessoas e de toda a logística inerente a este processo (ver secção 3.3.1, Capítulo III) 

impossibilita a visita, ou torna-a mais penosa. O processo de transformação que ocorre 

entre uma oferta potencial e uma oferta efectiva é a chave que permite o seu 

desenvolvimento turístico. A gestão poderá existir mas ser ineficiente, não estando neste 

caso a atracção a ser explorada da forma mais optimizada. Esta problemática, 

desenvolvida no Capítulo III, é crucial no estudo que aqui desenvolvemos pois 

acreditamos que sem uma boa gestão operacional, uma atracção turística não terá a 

repercussão esperada no sistema turístico em que se insere. 
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Com um quadro conceptual e teórico bem definido e delimitado, foi-nos possível, 

partindo da pergunta inicial genérica, chegar aos objectivos geral e específicos do 

presente estudo. Face à teoria acima exposta o objectivo geral desta dissertação é 

identificar a atracção turística cultural como factor propiciador de 

desenvolvimento económico-turístico da região onde se insere. Para melhor 

operacionalizarmos o objectivo dividimo-lo em outros mais específicos. Assim, e para 

que possamos identificar o tipo de turistas propenso a visitar este tipo de atracção, 

temos como primeiro objectivo especifico (1) conhecer as principais características e 

motivações do visitante das atracções culturais identificando-o como consumidor 

do tipo de turismo cultural, de forma a obtermos mais informação sobre o tipo de 

atracção que estamos a estudar, iremos (2) classificá-la. Pretendemos ainda, face ao 

exposto no Capítulo anterior, (3) identificar, em termos de procura, se existe uma 

boa percepção e classificação no que diz respeito à gestão operacional da atracção 

e, finalmente, de forma a obtermos alguns dados respeitantes ao desenvolvimento 

regional que a mesma poderá exercer, pretendemos (4) avaliar os impactes directos, a 

nível de alojamento e restauração, produzidos pelos visitantes da atracção, na 

região onde esta se insere. 
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4.4 Métodos e técnicas de investigação 

 

 

 

Vários autores questionam a questão da classificação dos métodos, e procuram fazer a 

distinção entre método e métodos, muitas vezes confundidos e utilizados de forma 

aleatória. Lakatos e Marconi (1992) no seu estudo “Metodologia Científica” indicam 

diferentes definições de método, obtidas através de estudos de vários autores, em 

diversas épocas temporais, com as quais se obtêm uma conclusão geral, a de que “a 

finalidade da actividade cientifica é a obtenção da verdade, através da comprovação de 

hipóteses, que, por sua vez, são pontes entre a observação da realidade e a teoria 

científica que explica a realidade” sendo o método “o conjunto das actividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objectivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões 

do cientista” (Lakatos e Marconi, 1992). 

 

Grawitz (1993) define métodos como um conjunto concertado de operações que são 

realizadas para atingir um ou mais objectivos. A autora distingue métodos de técnicas, 

onde os primeiros constituem um plano de trabalho em função de uma determinada 

finalidade, à semelhança de Lakatos e Marconi, e as técnicas são procedimentos 

operatórios rigorosos e bem definidos. Os dois são interdependentes uma vez que ambos 

são escolhidos em função dos objectivos que se procuram atingir, e daí a confusão 

gerada em volta dos dois conceitos. 

 

Existem várias classificações no que diz respeito ao método utilizado na investigação, e 

das inúmeras classificações existentes, Almeida e Pinto (1995), distinguem a de 

Greenwood, que se centra no campo de incidência da metodologia. De acordo com o 

autor, existem três tipos de métodos fundamentais: o experimental, o de análise 

extensiva e o estudo de caso. 

 

4.4.1 Método e métodos
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No que diz respeito ao primeiro: o método experimental, o objectivo primordial é o 

estabelecimento de relações causa-efeito. Através da experimentação, que não é mais do 

que uma forma de observação sistemática e controlada, pretende-se rejeitar ou aceitar 

hipóteses relativas a relações causa-efeito entre variáveis. Relativamente ao método de 

análise extensiva, o mesmo tem por objecto populações amplas, o que implica o recurso 

a técnicas de amostragem. Para a obtenção dos dados recorre-se, normalmente à 

entrevista ou ao questionário, que serão referidos mais adiante neste Capítulo. Por 

último, o método de estudo de caso, que tem sido largamente utilizado nas Ciências 

Sociais, investiga um fenómeno actual, inserido no seu próprio contexto, onde os limites 

entre determinados fenómenos e o seu próprio contexto não são evidentes e para o qual 

são utilizadas inúmeras fontes de dados. 

 

Independentemente do tipo de método utilizado, normalmente, o mesmo está associado 

a uma perspectiva paradigmática distinta e única. Nas Ciências Sociais distinguem-se 

duas, a qualitativa e a quantitativa. Têm sido objecto de discussão as vantagens e 

desvantagens da utilização de um ou outro paradigma metodológico, como tem sido 

encarada a possibilidade de utilizar uma articulação de ambos.  

 

Os métodos quantitativos têm como objectivo principal a generalização dos resultados à 

população em estudo, a partir de uma amostra, constituindo relações de causa-efeito e 

previsão de factos. Este tipo de método implica que o investigador estruture muito bem 

o seu plano de trabalho, o qual deverá ser precedido de uma revisão de literatura, 

essencial para a definição dos objectivos e formulação de hipóteses. As técnicas de 

investigação mais utilizadas, convergentes com este tipo de abordagem, são o inquérito 

por questionário ou por entrevista estruturada e a selecção da amostra torna-se uma 

etapa crucial do procedimento, pois a mesma terá que ter representatividade suficiente 

para que os resultados possam ser generalizados.  

 

No que diz respeito aos métodos qualitativos, assiste-se a uma inversão da lógica dos 

métodos quantitativos, pois neste caso, os investigadores desenvolvem conceitos e 

chegam à percepção dos fenómenos a partir de modelos provenientes da recolha de 

dados. Por outro lado, enquanto que nos métodos quantitativos temos uma medição 

rigorosa e controlada, neste caso trata-se da própria observação do investigador que 



Sónia Pais Pereira   Capítulo IV 

 

81 

actua no campo da recolha de dados. “Baseiam-se na especificidade do objecto das 

ciências sociais, com características diferentes do objecto das ciências exactas, e que 

valorizam as manifestações subjectivas, comportamentais para a intelecção dos 

fenómenos” (Azevedo e Azevedo, 1998). As técnicas de investigação mais utilizadas, 

nesta abordagem metódica, são a observação participante, a entrevista em profundidade 

e a análise documental. 

 

Alguns autores (citados em Carmo e Ferreira, 1998) defendem a utilização de uma 

combinação de métodos quantitativos e qualitativos uma vez que, devido às limitações 

que cada um deles apresenta, e em consonância com o objecto de estudo, poderá ser 

mais viável utilizar um ou outro em determinadas etapas da investigação. Esta 

combinação de metodologias, apelidada de triangulação permite criar um plano de 

investigação mais sólido. “A lógica da triangulação é que cada método revela diferentes 

aspectos da realidade empírica e consequentemente devem utilizar-se diferentes 

métodos de observação da realidade” (Carmo e Ferreira, 1998). 

 

 

 

 

Seguindo o raciocínio de Quivy (1998), “a observação engloba o conjunto das 

operações através das quais o modelo de análise é submetido ao teste dos factos e 

confrontado com dados observáveis”. Escolhido o método através do qual iremos 

alcançar os objectivos inicialmente propostos, numa tentativa de comprovar as hipóteses 

delineadas, há que definir quais as técnicas que utilizaremos para operacionalizar o 

método. Assim, e de acordo com o autor supracitado, existem à disposição do 

investigador dois tipos de observação possíveis de serem utilizadas: a observação 

directa em que o próprio investigador procede à recolha das informações e dados, e na 

qual os sujeitos observados não intervêm na produção da informação pretendida e a 

observação indirecta, em que o investigador se dirige ao sujeito observado numa 

tentativa de recolher a informação desejada.  

 

Qual seja o tipo de observação utilizada, Quivy (1998) divide em três as operações que 

a constituem. Numa primeira fase trata-se de conceber o instrumento de observação, que 

4.4.2 Técnicas e instrumentos de observação 
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poderá ser uma entrevista, um questionário, ou qualquer outro tipo de técnica que 

melhor se adapte aos objectivos propostos. A segunda operação diz respeito à 

verificação do instrumento de observação. Para que o investigador obtenha os resultados 

esperados, torna-se imperioso que, por exemplo, no caso de um questionário, as 

perguntas sejam concisas e bem percepcionadas por parte de quem o vai preencher. 

Deste modo, torna-se imperioso testá-lo no terreno, apresentando-o a um pequeno grupo 

de pessoas que façam parte da amostra, registando as suas reacções e alterando a 

estrutura do mesmo em função das falhas que se vão detectando. A terceira operação 

consiste na recolha dos dados, que posteriormente serão analisados, e constitui a 

execução do instrumento de observação.  

 

Transversal a este processo de observação deve estar a preocupação constante do 

investigador em escolher, de forma acertada, o instrumento de observação que pretende 

utilizar, pois na fase seguinte, a da análise das informações, os dados observados serão 

submetidos a diversas operações rigorosas que visam dar-lhes a forma exigida pelas 

hipóteses de investigação, de forma a alcançar os objectivos propostos. 

 

Passaremos a analisar, de uma forma genérica, algumas das técnicas ou instrumentos de 

investigação mais utilizados nas Ciências Sociais, nomeadamente, o inquérito por 

questionário, a entrevista, a observação directa e a análise documental. 

 

 

4.4.2.1 Inquérito por questionário 

 

O inquérito por questionário consiste em colocar uma série de perguntas, que podem ser 

abertas ou fechadas, a uma amostra seleccionada, ou à própria população quando tal 

seja possível. Pretende-se conhecer algumas características sócio-económicas desse 

grupo ou analisar um fenómeno no qual esse grupo está implicado, avaliando as suas 

opiniões e atitudes perante o mesmo. No inquérito por questionário existem duas 

variantes distintas: o de administração directa em que é o próprio inquirido que 

preenche as respostas que lhe são fornecidas, e os de administração indirecta em que é 

o inquiridor que coloca as questões e preenche as respostas.  
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As vantagens desta técnica são, essencialmente, a possibilidade de se quantificar, 

rapidamente, um número elevado de dados e de poder proceder a análises de correlação, 

para além de que, se a amostra for suficientemente representativa, os resultados da 

análise estatística poderão ser generalizado à população em estudo. Como desvantagens 

da utilização desta técnica podemos indicar a dificuldade de execução, que tem de ser 

precisa, concisa, perceptiva e directamente convergente com as hipóteses de 

investigação. 

 

 

4.4.2.2 A entrevista 

 

A entrevista é outra das técnicas largamente utilizada nas Ciências Sociais e que poderá 

ser estruturada, semi-estruturada ou não estruturada, dependendo ou não da existência 

de um guião a ser usado pelo entrevistador. Normalmente, a entrevista semi-estruturada 

é a mais utilizada, por permitir uma certa flexibilidade, que poderá facilitar a capacidade 

de resposta do entrevistado. Ao contrário dos questionários, a entrevista exige um 

contacto directo entre o entrevistador e entrevistado, instaurando-se uma verdadeira 

troca, durante a qual o entrevistado exprime as suas percepções, as suas interpretações 

ou as suas experiências face ao fenómeno em estudo (Quivy, 1998). As entrevistas 

poderão assumir diversos formatos, dependendo das situações em que possam ocorrer, 

bem como à forma como se devem adequar, convenientemente, aos objectivos que o 

investigador se propõe alcançar. Grawitz (1993) classifica as entrevistas de acordo com 

um continuum, variando entre um grau máximo e mínimo de liberdade concedida ao 

entrevistado e ao grau de profundidade da informação obtida.  

 

Como vantagens na utilização desta técnica podemos indicar, precisamente, o grau de 

profundidade das informações obtidas, bem como a flexibilidade que a técnica oferece 

face ao tempo de duração, ou a adaptação aos quadros de referência do entrevistado. As 

principais desvantagens centram-se no entrevistador, que no caso de não ser possuidor 

de formação técnica que o habilite, ou não tendo a percepção ou sensibilidade exigidas 

por alguns dos entrevistados, dificilmente obterá os resultados esperados, ou conseguirá 

convergir as respostas para os objectivos pretendidos (Carmo e Ferreira, 1998). 
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4.4.2.3 Observação directa 

 

Esta técnica baseia-se na observação visual de certos fenómenos, constituindo-se como 

a única das técnicas de investigação social que capta os comportamentos no momento 

em que eles ocorrem, sem a intercessão de um documento ou testemunho. O campo de 

observação do investigador é amplo, estando o seu limite dependente das hipóteses e 

objectivos a que se propôs. Normalmente, este acto de observar está estruturado por 

uma grelha de observação, que  permite ir registando as ocorrências manifestadas nos 

comportamentos sociais. Existem duas variantes deste tipo de técnica: a observação 

participante e a observação não-participante que tal, como os nomes indicam, estão 

dependentes do grau de mediação do investigador. Ou seja, numa observação 

participante o investigador assume-se não só como observador, mas também como actor 

da sociedade estudada, embora, agindo da forma o menos perturbante possível. Já na 

observação não-participante, o investigador assume o seu papel de mero observador, 

não interagindo, de forma alguma, com o objecto de estudo.  

 

Como vantagens desta técnica podemos indicar o facto de se registarem os 

comportamentos no momento mesmo em que eles ocorrem, o que torna imprevisível e 

espontâneo o material recolhido, assim como a autenticidade adjacente a qualquer acto 

espontâneo da sociedade. Como desvantagens, realçamos o facto de em certas 

observações não ser possível nem aconselhável o registo imediato e daí ocorrerem, por 

vezes, omissões, sendo ainda de realçar o problema da interpretação das observações 

que, em casos em que são utilizadas grelhas muito formalizadas, a informação poder 

correr o risco de ser muito superficial e mecânica perante a complexidade dos 

fenómenos em estudo (Quivy, 1998). 

 

 

4.4.2.4 A análise documental 

 

A recolha de documentos para posterior análise é uma das técnicas correntemente 

utilizadas nas Ciências Sociais e pode ter várias variantes, consoante o teor do estudo 

que se pretende empreender. É praticamente impossível enumerar os tipos de 
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documentos escritos e não escritos existentes, reveladores de comportamentos sociais e 

passíveis de serem analisados. A recolha de documentos, na investigação em Ciências 

sociais, é feita por dois motivos distintos: ou para serem analisados por si próprios, ou 

para fornecerem informações úteis para o estudo de outro objecto. No primeiro caso, as 

dificuldades encontradas poderão ter apenas a ver com a definição e delimitação do 

objecto de estudo. No segundo caso, o mais frequente, os obstáculos poderão ter a ver 

com a dificuldade em aceder a determinados bancos de dados restritos, ou a 

determinada informação confidencial, que não poderá depois ser divulgada, ou mesmo à 

existência de dados que não estão perfeitamente ajustados ao objecto de estudo, e que 

terão de ser manipulados. No entanto, as vantagens são muitas, pois permitem 

economizar tempo, esforços, e o acesso a um crescente espólio documental, enriquecido 

diariamente, graças à dinâmica evolutiva das técnicas de recolha de dados. 
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4.5 Selecção do método e técnicas de investigação 

 

Tal como foi referido na secção 4.4, a selecção do método e das técnicas de 

investigação dependem do tipo de estudo delineamos e principalmente dos objectivos 

que pretendemos alcançar. Esta investigação é predominantemente qualitativa, embora 

sejam utilizadas algumas técnicas reconhecidas na abordagem quantitativa. O que se 

propõe é uma triangulação de métodos, adoptando as técnicas consoante o caminho que 

vamos percorrendo.  

 

No que diz respeito ao método iremos utilizar o estudo de caso, pois o que pretendemos 

não é a generalização, mas sim o estudo de um fenómeno dentro do seu contexto. Não 

seria de menosprezar a análise de resultados provenientes de mais do que um estudo de 

caso, passíveis de serem comparados e de forma a que pudéssemos obter uma visão 

mais genérica do problema apresentado. No entanto, devido, essencialmente, a 

limitações temporais, iremos centrar a investigação num caso específico, que foi 

escolhido por razões, essencialmente, de proximidade e de poupança de recursos.  

 

Este estudo de caso assenta em diversas fontes de informação, com uma convergência 

de dados obtida por triangulação, daí que sejam utilizadas diversas técnicas de pesquisa. 

Numa primeira fase, procedemos à análise documental, através da revisão de literatura, 

que permitiu contextualizar e delimitar o problema. Foram analisadas várias 

monografias, directa ou indirectamente, ligadas à questão de investigação, bem como 

vários estudos recentes, que de alguma forma estão relacionados com o mesmo. Esta 

análise documental passou ainda por uma segunda fase, já na análise de dados, através 

da recolha de dados estatísticos provenientes de algumas instituições nacionais isentas, 

como sejam o Instituto Nacional de Estatística (INE), ou a Direcção Geral do Turismo 

(DGT). Os dados obtidos forneceram indicadores capazes de retratar a realidade do 

local em estudo, permitindo, assim, uma contextualização do fenómeno analisado. 

 

Para obtermos uma análise mais aprofundada e especializada, procedemos à elaboração 

de um inquérito, que foi administrado, por meio de um questionário, aos indivíduos 
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directamente envolvidos no fenómeno. Este questionário, que descreveremos mais 

adiante, será a chave desta investigação, pois será nele que se concentrarão as hipóteses 

do presente estudo, directamente convergentes com os objectivos propostos (ver quadro 

4).  

 

Na impossibilidade de se inquirir todo o universo, ou população, em estudo 

(aproximadamente 153.000 indivíduos, para o ano de 2004) recorremos à técnica 

designada por amostragem, que consiste num processo de selecção de um número de 

indivíduos representativo desse mesmo universo. A amostra que seleccionámos insere-

se no tipo de amostragem não probabilística, dado que foi feita por conveniência. Este 

tipo de amostragem é utilizado quando é seleccionado um grupo de indivíduos que 

esteja disponível ou que se ofereça como voluntário. No caso específico, e tratando-se 

de visitantes de uma atracção, da qual falaremos no desenvolvimento deste trabalho, 

tornava-se impossível seleccionar uma amostra probabilística, uma vez que apesar de se 

conhecerem o número aproximado de indivíduos que visita anualmente esse 

monumento, seria demasiado dispendioso, moroso e tecnicamente complicado 

conseguir seleccionar através de técnicas de amostragem probabilística uma amostra 

aleatória na qual pudesse figurar qualquer um dos indivíduos pertencentes a esse 

universo, para além de que, o universo em estudo não é fixo, nem são conhecidas as 

suas características. Daí que este estudo tenha também como objectivo conhecer o tipo 

de visitante da atracção turística em causa, fornecendo indicadores para futuras 

investigações. Teremos, portanto, ao longo da investigação toda a cautela na 

generalização dos resultados, pois sabemos que a amostra seleccionada poderá não ser 

representativa da população (Carmo e Ferreira, 1998). 
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4.6 Descrição do inquérito por questionário e hipóteses da investigação 

 

O objectivo geral desta dissertação é identificar a atracção turística cultural como 

factor propiciador de desenvolvimento económico-turístico da região onde se 

insere. Sendo este um tema que pode abranger inúmeros casos no nosso país, optou o 

investigador, por razões de proximidade, seleccionar como estudo de caso o Convento 

de Cristo localizado na cidade de Tomar. A descrição e contextualização do estudo de 

caso eleito serão desenvolvidas no próximo Capítulo respeitante à análise de dados.  

 

De forma a obter dados passíveis de fornecerem pistas para a comprovação das 

hipóteses, recorremos, tal como já foi referido, a um inquérito por questionário. Este 

inquérito foi administrado aos visitantes do Convento de Cristo durante o mês de 

Outubro de 2004. A selecção deste mês será justificada no Capítulo seguinte.  

 

Tratou-se de um inquérito por administração indirecta, uma vez que foi o inquiridor 

quem fez as perguntas e registou as respostas. A opção pelo tipo de administração 

indirecta deveu-se, essencialmente aos seguintes factores: 

 

� Uma parte significativa dos visitantes do Convento de Cristo são estrangeiros, 

sendo que uma tradução em francês ou inglês poderia ser redutora e não ser 

suficiente para a compreensão das perguntas. Deste modo o inquiridor, sempre 

que necessário traduzia e explicava o propósito da pergunta, para poder obter 

respostas bem direccionadas; 

� Nem sempre os inquiridos compreendem a intenção das perguntas, por exemplo, 

no que diz respeito às características sócio-económicas da amostra, daí que, a 

elucidação de quaisquer dúvidas existentes, permitam um maior grau de 

confiança e à vontade; 

� O facto de ser o inquiridor a colocar as perguntas, faz com que as respostas 

sejam mais uniformes no que diz respeito à linha de investigação traçada; 

� A administração indirecta permite, também, reduzir o número de respostas 

omissas, essencial para a análise de dados. 
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Tendo em conta os objectivos delineados para esta dissertação (ver secção 4.3) foi 

elaborado o questionário (Anexo 2), que de seguida descrevemos, e que pretende 

fornecer dados essenciais para a comprovação das hipóteses que, por sua vez, irão 

validar os objectivos propostos. Neste sentido o referido questionário foi dividido 12 

partes: 

 

1. Características sócio-económicas (pergunta 1.1 a 1.6); 

2. Identificação das zonas emissoras (pergunta 2.1); 

3. Meio de transporte utilizado (pergunta 3.1 a 3.2); 

4. Organização da viagem (pergunta 4.1 a 4.4); 

5. Caracterização do grupo em viagem (pergunta 5.1 a 5.5); 

6. Frequência da visita (pergunta 6.1 a 6.4); 

7. Motivações e impressões dos visitantes (pergunta 7.2 a 7.3); 

8. Objectivo da visita (pergunta 8.1 a 8.4); 

9. Tempo de permanência no concelho (pergunta 9.1 a 9.6); 

10. Meio de hospedagem no concelho (pergunta 10.1 a 10.8); 

11. Alimentação no concelho (pergunta 11.1 a 11.5); 

12. Comportamento de gastos do visitante no concelho (pergunta 12.1 a 12.2). 

 

Tendo como ponto de referência o Projecto de Turismo Cultural ATLAS, que Greg 

Richards tem vindo a coordenar desde 1991 (ver secção 2.3, Capítulo II), o qual fornece 

indicadores essenciais para caracterizar este tipo de turismo, bem como o tipo de turista 

a ele vinculado iremos procurar atingir o objectivo específico nº 1 com o cruzamento de 

várias perguntas, direccionadas para as hipóteses que procuram operacionalizar esse 

objectivo. Assim, colocamos a hipótese que (H1) os visitantes do Convento de Cristo 

possuem formação superior e rendimentos elevados, bem como (H2) se incluem, na 

sua maioria, abaixo dos 30 anos de idade. (H3) Os visitantes do convento de Cristo 

têm como motivação principal a cultura e apontam como pontos fortes do mesmo, 

o interesse histórico do monumento e a sua autenticidade. (H4) Uma parte 

considerável dos visitantes do Convento de Cristo inclui-se no grupo dos 

excursionistas. Para melhor caracterizarmos o perfil do visitante do Convento de Cristo 

colocámos ainda as hipóteses (H5), (H6), e (H7) nomeadamente, os visitantes do 
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Convento de Cristo pernoitam em alojamento de categoria superior, viajam em 

grupo e deslocam-se em veículo próprio. 

 

A parte 2 do questionário, referente às zonas emissoras dos visitantes do Convento de 

Cristo, fornece-nos os dados essenciais para caracterizar o tipo de atracção turística, que 

no caso específico (H8) classificamos como primária e de carácter internacional. 

 

O objectivo nº 3 desta dissertação centra-se na identificação em termos de procura da 

existência de uma boa percepção e classificação da gestão operacional da atracção e 

deste modo foram colocadas as hipóteses 9 e 10, através das quais o investigador 

entende que (H9) os visitantes do Convento de Cristo entendem que o seu sistema 

de gestão operativo não é satisfatório e que (H10) a boa avaliação da visita resulta 

do interesse histórico, beleza da envolvente, originalidade, singularidade e 

autenticidade do monumento. 

 

De forma a avaliar os impactes directos no alojamento e restauração, produzidos pelos 

visitantes da atracção, foram colocadas questões que respondem às hipóteses: (H11) os 

visitantes do Convento de Cristo, que pernoitam na cidade, constituem uma 

fracção significativa no total de hóspedes (hipótese que será verificada não só através 

das perguntas do questionário, mas também de dados fornecidos pelo Instituto Nacional 

de Estatística – INE e Estatísticas de Entradas do Convento de Cristo); (H12) grande 

parte dos visitantes do Convento de Cristo consome as suas refeições na cidade de 

Tomar.  

 

As hipóteses aqui enunciadas serão verificadas no próximo Capítulo, onde nos 

debruçaremos sobre a análise dos dados. Para já, a articulação entre estas, os objectivos 

específicos e geral poderá ser visualizada no quadro seguinte. 
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: OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE TRABALHO  

Objectivo Geral 
Objectivos Específicos ou 

Operacionais 
Hipóteses 

(1) Conhecer as principais 

características e motivações do 

visitante das atracções culturais 

identificando-o como consumidor 

do tipo de turismo cultural 

H1: Os visitantes do Convento de Cristo 

possuem formação superior e rendimentos 

elevados; 

H2: Os visitantes do Convento de Cristo 

concentram-se, na sua maioria, abaixo dos 

30 anos de idade; 

H3: Os visitantes do Convento de Cristo 

têm como motivação principal a cultura e 

apontam como pontos fortes do mesmo o 

interesse histórico do monumento e a sua 

autenticidade; 

H4: Uma parte considerável dos visitantes 

do Convento de Cristo inclui-se no grupo 

dos excursionistas; 

H5: Os turistas do Convento de Cristo 

pernoitam em alojamento de categoria 

superior; 

H6: Os visitantes do Convento de Cristo 

viajam em grupo; 

H7: Os visitantes do Convento de Cristo 

deslocam-se em veículo próprio; 

(2) Classificar a atracção turística  
H8: O Convento de Cristo é uma atracção 

turística primária e de carácter 

internacional; 

(3) Identificar, em termos de 

procura, se existe uma boa 

percepção e classificação no que 

diz respeito à gestão operacional 

da atracção 

H9: Os visitantes do Convento de Cristo 

entendem que o seu sistema de gestão 

operativo não é satisfatório; 

H10: A boa avaliação da visita resulta do 

interesse histórico, beleza da envolvente, 

originalidade, singularidade e 

autenticidade do monumento; 

Identificar a atracção turística de 

índole cultural como factor 

propiciador de desenvolvimento 

económico-turístico da região 

onde se insere 

(4) Avaliar os impactes directos, a 

nível de alojamento e restauração, 

produzidos pelos visitantes da 

atracção, na região onde esta se 

insere 

H11: Os visitantes do Convento de Cristo, 

que pernoitam na cidade, constituem uma 

fracção significativa no total de hóspedes; 

H12: Grande parte dos visitantes do 

Convento de Cristo consome as suas 

refeições na cidade de Tomar; 

 

Quadro 5 



Sónia Pais Pereira   Capítulo IV 

 

92 

 

4.7 Descrição do pré-teste do questionário efectuado junto dos visitantes 

do Convento de Cristo 

 

Qualquer bom manual de investigação alerta para a necessidade de testar um questionário 

antes de proceder à sua administração, junto da amostra seleccionada. Esta fase serve, 

essencialmente, para verificar se as questões colocadas são compreendidas pelos inquiridos 

da mesma forma, se as questões fechadas englobam todas as respostas possíveis, se não 

existem perguntas inúteis, que não estão adequadas à informação pretendida, se não faltam 

perguntas relevantes e se os inquiridos não consideram o questionário demasiado longo ou 

difícil. 

 

Deste modo e antes de procedermos à administração do questionário junto da amostra 

seleccionada, efectuámos um pré-teste a 30 indivíduos, o qual analisámos à posteriori, e 

que forneceu pistas pertinentes para procedermos a algumas alterações no questionário 

inicialmente construído (Anexo 1). Este pré-teste foi efectuado no mesmo local onde seria 

posteriormente realizado o questionário definitivo, ou seja na saída do Convento de Cristo. 

 

Na primeira e segunda partes do questionário, não surgiram dúvidas, daí que as mesmas se 

tenham mantido. Já na terceira parte do mesmo, que diz respeito ao meio de transporte 

utilizado, verificou-se a falta de uma resposta possível, nomeadamente “veículo de aluguer 

com motorista”, tendo a mesma sido adicionada ao questionário final. Nos grupos 4, 5 e 6 

também não se registaram quaisquer dúvidas por parte dos inquiridos, tendo-se mantido o 

formato das questões.  

 

A parte 7, que englobava questões respeitantes aos pontos fortes e fracos do monumento 

visitado, revelou-se como sendo demasiado exigente, daí que se tenha procedido à 

alteração do seu formato. Inicialmente tinham sido colocadas duas questões abertas, uma 

respeitante à indicação de três pontos fortes e outra respeitante à indicação de três pontos 

fracos do monumento. Tendo o inquiridor verificado que existia uma enorme dificuldade 

por parte dos inquiridos em enumerá-los, foram tidas em conta as parcas respostas dos 
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inquiridos, bem como o conhecimento do inquiridor sobre o monumento em questão, e 

foram efectuadas respostas possíveis fechadas, sendo, no entanto, adicionada uma resposta 

“outros”, que possibilitaria a abertura a outro tipo de observações que não estivessem 

contempladas. 

 

Nas restantes partes do questionário não foram encontradas dúvidas de assinalar, excepto 

na última questão da parte 12, que dizia respeito aos gastos no lazer, por parte dos 

visitantes. Era pedido aos inquiridos que indicassem em euros os gastos aproximados em 

entradas em monumentos, em espectáculos, em excursões dentro do concelho, em 

compras, ou noutro tipo de actividades. Esta pergunta revelou-se como sendo inexequível, 

uma vez que grande parte dos inquiridos tinham tido como primeiro ponto de visita, 

precisamente, o Convento de Cristo, e ainda não dispunham de informações que pudessem 

dar resposta a esta questão. Decidimos, no entanto, manter a questão, na expectativa de 

conseguir alguns dados relevantes no decorrer do questionário final, no entanto, mais uma 

vez se verificou que a questão era impraticável, daí que, e uma vez que o questionário foi 

de administração indirecta, tenhamos optado por, verbalmente, omitir esta última questão 

do questionário. 
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4.8 Limitações do estudo 

A presente dissertação assenta numa matriz teórica, desenvolvida nos três Capítulos 

anteriores. O Capítulo seguinte terá como objectivo principal analisar os resultados do caso 

prático que elegemos para a comprovar. Apesar de terem sido tomadas as medidas 

necessárias para que o decorrer da investigação seguisse as premissas exigidas para um 

trabalho que se quer de âmbito científico, deparámo-nos com algumas limitações em 

determinadas etapas, que uma vez identificadas, nos permitiram seguir o caminho traçado, 

embora condicionado pelas mesmas. 

 

Numa primeira fase deparámo-nos com uma lacuna existente na produção estatística que 

nos impossibilitou de obter os dados necessários para o desenvolvimento de um trabalho 

mais abrangente. Foi equacionada a hipótese de arquitectar métodos próprios e válidos 

cientificamente, que possibilitariam a obtenção dos dados em falta, no entanto, limitações 

de tempo e de recursos obrigaram-nos a centrar a investigação nos existentes.  

 

O objectivo principal desta dissertação é identificar a atracção cultural como propiciadora 

do desenvolvimento económico da região onde se insere. Recorrendo à teoria dos sistemas, 

discutida no Capítulo I, pretendemos verificar o papel que essa exerce no desenvolvimento 

económico das actividades características do turismo. Porém, tendo em conta o exposto no 

parágrafo anterior, a investigação centrou-se essencialmente nas ocorrências registadas a 

nível do alojamento, uma vez que esta é a única actividade directamente ligada ao turismo 

que tem uma boa cobertura estatística. 

 

Apesar de terem sido descritas várias técnicas utilizadas para a avaliação do impacto que o 

turismo exerce na economia, que conferem resultados a nível de efeitos directos, indirectos 

e induzidos, proporcionando uma visão alargada sobre a importância que o sector encerra, 

o presente trabalho não tem essa pretensão, uma vez que será feita apenas uma análise em 

termos de efeitos directos, podendo esta escolha ser identificada como uma das limitações 

do estudo, quando equacionada a hipótese de se poder fazer uma análise mais completa, no 

entanto, o mesmo servirá, sem dúvida, como indicador para futuros estudos que se queiram 

formular, dentro do mesmo âmbito. 
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Também no que diz respeito ao inquérito construído nos deparámos com algumas 

condicionantes que, de certa forma, limitam o estudo. Em primeiro lugar o inquérito foi 

direccionado apenas para a procura, razão pela qual, todas as conclusões que possamos 

retirar, da análise dos dados dele extraídos, digam respeito às opiniões e acepções da 

mesma. Num futuro estudo seria importante reflectir sobre a construção de um segundo 

inquérito direccionado para a oferta, cujo cruzamento de dados, permitiria, sem dúvida, 

alcançar conclusões mais abrangentes relativas ao sector. A escolha de um só mês para a 

sua administração também poderá revelar-se limitativa, uma vez que não saberemos se 

obteríamos dados semelhantes, caso o mês eleito tivesse sido outro. Será de considerar, 

para futuras investigações, dentro do mesmo âmbito, repartir os questionários pelos vários 

meses do ano, podendo desta forma comparar os resultados obtidos. 

 

Elegemos como método empírico o estudo de caso, assunto abordado na secção 4.5 do 

presente Capítulo. Esta escolha pressupõe que os dados obtidos não serão passíveis de ser 

generalizados a outros casos semelhantes, uma vez que o estudo se centrará num fenómeno 

específico inserido no seu contexto. Não seria, no entanto, de desprezar a escolha pela 

análise de mais do que um estudo de caso, uma vez que esta metodologia nos permitiria 

verificar se estamos perante um caso específico e isolado ou se, pelo contrário, o mesmo se 

verifica para outros casos semelhantes. No entanto, devido, mais uma vez a limitações 

temporais e de poupança de recursos, centrámos a investigação num único caso, não 

querendo o mesmo dizer que os resultados obtidos não possam ser valiosos para a região 

onde o mesmo se insere. 
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4.9 Conclusão 

 

O presente Capítulo teve como objectivo principal descrever sucintamente a metodologia 

adoptada nesta dissertação. A numerosa bibliografia, existente sobre a matéria, serviu de 

orientação para a selecção dos métodos mais indicados para o tipo de trabalho que se 

pretende desenvolver.  

 

Tendo em conta os objectivos traçados, optou-se por uma abordagem de cariz 

predominantemente qualitativa, embora sejam utilizadas algumas técnicas reconhecidas 

como quantitativas. Dos métodos existentes, adoptou-se o estudo de caso, uma vez que se 

pretende analisar um fenómeno específico, inserido no seu próprio contexto. Não se 

pretende a generalização, embora fosse recomendável a comparação de vários estudos de 

caso, que proporcionaria uma visão mais genérica do problema exposto. No entanto, 

devido a limitações, essencialmente, temporais a investigação centra-se num só caso. 

 

Foram também descritas as várias técnicas de investigação utilizadas ao longo desta 

dissertação. Numa primeira fase foi utilizada a análise documental que passou pela revisão 

de literatura e pela recolha de dados de várias instituições nacionais isentas. Numa segunda 

fase foi construído um questionário destinado aos visitantes do Convento de Cristo que se 

revelou uma ferramenta essencial da investigação e serviu para se obterem dados, 

necessários e ajustados aos objectivos propostos. 

 

Das hipóteses formuladas em função dos objectivos específicos, foi elaborado o 

questionário que, depois de testado no terreno, revelou-se como possuidor de algumas 

falhas. Este pré-teste serviu precisamente para ajustar o questionário, possibilitando a 

correcção das mesmas e conferindo a estrutura final, que foi posteriormente apresentada à 

amostra seleccionada. 

 

Como remate deste Capítulo optámos por descrever as limitações do estudo, que se foram 

revelando com o decorrer da investigação. São essencialmente limitações que se aliam ao 
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espaço temporal concedido para a conclusão da dissertação e que poderão ser facilmente 

ultrapassadas num estudo mais abrangente e mais aprofundado. 

 

As hipóteses avançadas neste Capítulo, que convergem directamente com os objectivos 

geral e específicos desta dissertação, serão verificadas no Capítulo seguinte através da 

análise de dados. Para tal serão utilizadas diversas técnicas estatísticas, sendo no entanto 

desenvolvidos alguns pontos introdutórios que terão como objectivo contextualizar o 

objecto de estudo: o Convento de Cristo e a cidade de Tomar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

 

 

 

ANÁLISE DE DADOS 

(ESTUDO DE CASO) 

 

 

 

 

 

 

“O processo do conhecimento é sempre um trabalho de construção de objectos” 

ALMEIDA, João e PINTO, José,  
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5.1 Introdução 

 

Tendo em conta os objectivos traçados para este estudo, este Capítulo, dirá respeito ao 

tratamento dos dados relativos ao questionário administrado aos visitantes do Convento de 

Cristo, durante o mês de Outubro de 2004. Para facilitar a análise, recorreu-se ao programa 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ferramenta essencial para a 

organização dos dados e sua posterior aplicação estatística. 

 

As secções 5.2 e 5.3 têm como objectivo a contextualização do caso estudado, 

nomeadamente, o Convento de Cristo inserido na cidade de Tomar. Para tal, será elaborada 

uma breve exposição de algumas das características, bem como de alguns dos atributos, 

que qualificam cada um deles. 

 

Na secção 5.4 justifica-se a escolha do espaço temporal para a administração do inquérito 

por questionário aos visitantes do Convento de Cristo, fazendo referência às suas 

condicionantes e limitações e a secção 5.5 diz respeito à forma como os dados existentes e 

inexistentes (missing values) foram tratados. 

 

As restantes secções (5.6, 5.7, 5.8 e 5.9) estão directamente relacionadas com a verificação 

das hipóteses. Serão enumerados os cálculos efectuados na operacionalização de cada uma 

das hipóteses, recorrendo, sempre que se julgue necessário, à apresentação de tabelas, que 

facilitarão a leitura dos dados e posteriores conclusões retiradas dessa análise. 
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5.2 O concelho de Tomar  

 

 

 

O concelho de Tomar situa-se no centro de Portugal, possui 350,8 Km2 de superfície e está 

integrado na sub-região do Médio Tejo, pertencente à região de Lisboa e Vale do Tejo. Faz 

parte do distrito de Santarém e está circundado pelos concelhos de Ferreira do Zêzere, 

Ourém, Torres Novas, Abrantes e Vila Nova da Barquinha. Divide-se em 16 freguesias: 

São João Baptista e Santa Maria dos Olivais (urbanas, concentram 46,5 % da população do 

concelho), Além da Ribeira, Alviobeira, Asseiceira, Beselga, Carregueiros, Casais, 

Junceira, Madalena, Olalhas, Paialvo, Pedreira, São Pedro, Sabacheira e Serra. 

 

Em termos de acessos, o concelho é servido pelo IC3, ainda em construção, que ligará a 

A23 (nó do Entroncamento) a Coimbra, passando por Tomar; pelo IC9 (em construção), 

que depois de concluído ligará Tomar ao litoral (Leiria, Marinha Grande). No que diz 

respeito a estradas nacionais, é atravessado pelas EN110, EN243, EN113, EN349-3, 

EN358 e EN358-1. Para além destes vias o concelho é ainda atravessado por uma 

diversificada rede de estradas municipais, com uma extensão de 460 Km, que serve todas 

as freguesias e pólos urbanos. Possui um ramal ferroviário que liga ao nó do 

Entroncamento, dando-lhe daí acesso a todos as linhas nacionais e internacionais. Como 

pontos fracos da rede de comunicações do concelho de Tomar, realça-se a conclusão várias 

vezes adiada dos IC3 e IC9, que na sua ausência, colocam Tomar fora dos circuitos 

centrais de Portugal. 

 

 

 

 

Segundo dados do INE, referentes aos Censos de 2001, residem no concelho de Tomar 

43.006 indivíduos, tendo havido um decréscimo de população da ordem dos 0,3% 

relativamente a 1991. Do total de indivíduos, 52,3% pertencem ao sexo feminino, contra 

47,7% do sexo masculino. Ao analisarmos por faixas etárias verificamos que 

5.2.1 Localização 

5.2.2 Demografia 
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aproximadamente metade da população residente (21.887) se encontra entre os 25 e 64 

anos, sendo a percentagem de população, por faixas etárias, semelhante ao total da Sub-

Região do Médio Tejo (quadro 6). 

 

 

Quadro 6: POPULAÇÃO RESIDENTE , POR FAIXA ETÁRIA – CONCELHO DE TOMAR / MÉDIO 
TEJO 

 

    Fonte: INE 

 

Também no que diz respeito ao grau de instrução os dados referentes ao concelho e à Sub-

Região do Médio Tejo se assemelham, havendo, no entanto, uma percentagem 

ligeiramente mais alta no que diz respeito à população com habilitações literárias a nível 

superior e uma taxa de analfabetismo inferior à da Sub-Região (quadro 7). 

 

Quadro 7: HABILITAÇÕES L ITERÁRIAS – CONCELHO DE TOMAR / MÉDIO TEJO 

 Médio Tejo % Tomar % 
Nenhum nível de ensino 33401 14,8 6132 14,3 
1º ciclo ens. Básico 84095 37,2 15809 36,8 
2º ciclo ens. Básico 26314 11,6 4595 10,7 
3º ciclo ens. Básico 24254 10,7 4522 10,5 
Ens. Secundário 36250 16,0 7270 16,9 
Ens. Médio 1466 0,6 354 0,8 
Ens. Superior 20310 9,0 4324 10,1 
Taxa de Analfabetismo 10   9,7   

Fonte: INE 

 

 

 

 

 

 Tomar % Médio Tejo % 
 menos de 14 anos 6226 14,5 33073 14,6 
15 a 24 anos 5590 13,0 29636 13,1 
25 a 64 anos 21887 50,9 116168 51,4 
65 ou mais anos 9303 21,6 47213 20,9 

Total 43006   226090   
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Apesar de ter havido um decréscimo na população entre 1991 e 2001, houve um aumento 

no que diz respeito à taxa de população activa (quadro 8). Assim, temos que para 1991 

40,6 % da população residente no concelho estava empregada, contra 42,3 % em 2001.  

 

Quadro 8: TAXA DE POPULAÇÃO ACTIVA 1991/2001 - CONCELHO DE TOMAR  

Taxa de Actividade em 1991 (%) Taxa de Actividade em 2001 (%) 

40,6 42,3 

  Fonte: INE 

 

Da população activa empregada apenas 4,3 % está afecta ao alojamento e restauração, 

actividades características do sector turístico (ver secção 1.4.3, Capítulo I), que representa, 

para o concelho, 10,2 % do número de empresas existentes. No entanto, há que realçar a 

existência de outras empresas para além do alojamento e restauração que se incluem no 

sector turístico e para as quais não possuímos dados concretos, como transportadoras, 

agências de viagens, empresas de animação turística, entre outras afectas a museus e 

monumentos, o que leva a crer que o número real de pessoal ao serviço, volume de vendas 

e número de empresas para o total do sector turístico será muito superior ao indicado. Mais 

uma vez nos confrontámos com as dificuldades de obtenção de dados relativos ao sector, já 

referenciada no Capítulo III, secção 3.4.2.  

 

Quadro 9: ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CONCELHO DE TOMAR  

 PESSOAL AO 
SERVIÇO % EMPRESAS % 

VOLUME 
DE 

VENDAS 
% 

Alojamento e Restauração 263 4,3 488 10,2 6446,9 1,4 

Comércio 1766 29,1 1832 38,4 186165,6 40,9 
Construção 817 13,4 1027 21,5 54472,8 12,0 

Indústria Extractiva 42 0,7 4 0,1 2447,3 0,5 

Indústria Transformadora 1979 32,6 397 8,3 134092,7 29,5 
Outras 1209 19,9 1022 21,4 71512,5 15,7 
Total 6076 100,0 4770 100,0 455137,8 100,0 

Fonte: Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

 

5.2.3 Economia 
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Para melhor enquadrarmos a importância da actividade turística no concelho de Tomar, 

importa fazer uma analogia com os totais obtidos para a Sub-Região do Médio Tejo. 

Através da análise do gráfico 1 concluímos que, apesar da pouca representatividade do 

alojamento e restauração na economia concelhia, este surge como o terceiro maior pólo de 

actividade turística dos concelhos analisados, destacando-se em termos globais o concelho 

de Ourém, fruto do turismo religioso vinculado ao Santuário de Fátima.  

 

Gráfico 1: ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO – MÉDIO TEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Não obstante a fraca representatividade do turismo para o concelho, tem-se vindo a 

observar, nos últimos anos, uma preocupação no que diz respeito a linhas orientadoras para 

as políticas turísticas locais. Através da análise de alguns documentos base para o 

desenvolvimento do concelho, aprovados pelo Município de Tomar – Plano Estratégico da 

Cidade de Tomar, Plano Director Municipal e Programa Polis –, podem resumir-se as 

seguintes ideias força para o sector turístico (ACITOFEBA, 2002): 

 

• Melhorar a qualidade de vida no concelho para fixar população qualificada e atrair 

visitantes que prolonguem e repitam as suas estadias; 

• Promover a imagem turística do concelho e apoiar o desenvolvimento de acções 

que dinamizem o potencial de todo o património cultural, paisagístico e ambiental. 
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Com base nesta estratégia autárquica tem-se registado um crescimento no que diz respeito 

à criação de infra-estruturas culturais e de lazer, bem como na preocupação constante de 

criar uma agenda cultural anual, capaz de responder às necessidades dos visitantes e 

população local. Segundo dados do INE, que corroboram o exposto, houve um incremento 

nas despesas em actividades culturais de 1996 a 2001, para o concelho de Tomar, na ordem 

dos 85%, incremento este superior ao registado a nível regional, neste caso para o Médio 

Tejo, que resultou em 80% e mais significativo ainda a nível nacional que ficou pelos 56%, 

durante o mesmo espaço temporal. Denota-se, um reflexo das políticas escolhidas, no tipo 

de despesas efectuadas. 

 

 



Sónia Pais Pereira   Capítulo V 

105 

 

5.3 O Convento de Cristo 

 

Em 1983, juntamente com o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, o Mosteiro dos 

Jerónimos, a Torre de Belém e o Mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo, objecto deste 

estudo, passou a fazer parte da Lista do Património Mundial. Dessa lista constam, 

actualmente, 730 bens dos quais o Convento de Cristo integra o número 265 cuja 

justificação da sua inscrição consta do Relatório da 7º Sessão do Comité, no qual estão 

mencionados os critérios tidos em conta para a sua classificação, C(i) e C(vi) (UNESCO): 

 

C(i) representativo de uma obra prima do génio criativo da humanidade; 

C(vi) directa ou materialmente associado a acontecimentos ou tradições, ideias, crenças 

ou obras artísticas e literárias com um significado universal. 

 

Fundado em 1160, por D. Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo, ao longo de séculos 

de história, foi sofrendo alterações que lhe conferiram características muito próprias, 

tornando-o singular. O Convento de Cristo tem a particularidade de contar a história da 

arquitectura portuguesa, legada pelos diversos Mestres do Templo e por artistas 

excepcionais, tais como Diogo de Arruda, João de Castilho, Diogo de Torralva ou Filipe 

Terzi. 

 

O românico de D. Gualdim Pais (Castelo e Charola), o gótico do Infante D. Henrique 

(Claustro dos Corvos e Claustro das Lavagens), o manuelino de D. Manuel I (Coro, 

Sacristia baixa, no exterior da qual se pode admirar a magnífica Janela do Capítulo, obra 

prima do manuelino), o renascimento e o maneirismo das obras de D. João III (Claustro de 

D. João III, mais seis claustros), as obras de engenharia de D. Filipe I (Aqueduto dos 

Pegões). A qualidade da execução e a harmonia do sítio tornaram-no num dos mais 

emblemáticos monumentos da história de Portugal (IPPAR, 2000). 

 

Apesar da sua singularidade e interesse histórico, só há poucos anos se iniciou o resgate 

para a tutela do Ministério da Cultura, através do IPPAR (Instituto Português do 
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Património Arquitectónico), de todo o conjunto arquitectónico que constitui o Monumento 

classificado. Até aqui as diversas dependências do Convento estavam entregues a diversas 

instituições, estatais, militares e religiosas. E, ainda hoje, parte desse conjunto se encontra 

sob a tutela de outra instituição pública, neste caso o ICN (Instituto de conservação da 

Natureza), que gere a Cerca do Convento, também denominada por Mata dos Sete Montes. 

 

Tendo chegado a pertencer ao sector privado, nomeadamente à família Costa Cabral, o 

Convento de Cristo, vê a sua afectação ao Ministério da Cultura, através do IPPC (Instituto 

Português do Património Cultural), actual IPPAR, apenas entre 1980 e 1990. 

 

Considerado como Monumento de interesse nacional em 1910, os seus visitantes, ao longo 

dos anos, pagaram entradas a residentes do Convento ou mesmo a guardas que assim viam 

remunerado o seu trabalho. Até 1980 não havia, portanto, uma política de gestão do 

monumento, e o facto de o mesmo ter sido classificado pela UNESCO, em 1983, 

impulsionou a vontade política de o valorizar. Só a partir de 1985 é que passa a existir um 

quadro de pessoal administrativo e técnico efectivo, bem como um director. É também a 

partir desta data que ocorrem diversos programas para a recuperação e reutilização do 

Convento (IPPAR, 2000). 

 

Foram diversas as obras de recuperação empreendidas pelo IPPAR desde meados dos anos 

oitenta, o que não será de estranhar dado que, para além da classificação do Monumento 

como parte do Património da Humanidade, ocorreu também por esta altura, um outro 

acontecimento muito importante para Portugal, a entrada na CEE, hoje EU, e por 

conseguinte a chegada de financiamentos vindos da Europa, através dos Quadros 

Comunitários de Apoio. Fazendo uma analogia com as alterações das motivações 

turísticas, assunto discutido no Capítulo II desta dissertação, também não é de estranhar 

que tenha sido a década de oitenta a que mais marcou o monumento em termos de 

alterações relativas à sua gestão. A crescente procura de atracções com características 

culturais teve, necessariamente, uma repercussão positiva na oferta. É também a partir 

desta década que começaram a ser registados os dados relativos às entradas do monumento 

(gráfico 2), essenciais para caracterizarmos o tipo de atracção (IPPAR, 2000). 

 



Sónia Pais Pereira   Capítulo V 

107 

Pelo exposto podemos concluir que a cidade de Tomar possui um Monumento de um valor 

cultural, histórico, técnico, estético e simbólico incalculável, considerado pela UNESCO 

como Património Mundial e que reúne as condições para ser um pólo dinamizador do 

turismo na região onde se insere.  

 

Gráfico 2: ENTRADAS NO CONVENTO DE CRISTO 1985/2004 

Fonte: Arquivos do Convento de Cristo 
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5.4 A escolha do espaço temporal para a administração do inquérito por 

questionário 

 

De acordo com o referido no Capítulo anterior, o inquérito aos visitantes do Convento de 

Cristo foi administrado de forma indirecta, uma vez que foi o inquiridor que colocou as 

perguntas e registou as respostas. Foi seleccionado, para a administração deste 

questionário, o mês de Outubro de 2004. O principal factor que levou à escolha deste mês, 

prende-se sobretudo com o facto de pretendermos omitir os meses de maior afluência e 

suas condicionantes (época de férias escolares, férias dos emigrantes, maior taxa de 

saturação, entre outros). Por outro lado, foi feito um estudo preliminar, respeitante ao 

número médio de visitantes mensais, recorrendo a dados relativos ao ano transacto (2003). 

Verificou-se que o mês de Outubro, bem como o mês de Abril, seriam os indicados para 

obtermos um número de visitantes equivalente ao médio anual. Embora em termos 

absolutos o mês de Abril fosse o que mais se aproximava da média mensal, devido a 

factores aliados, acima de tudo, ao decorrer da investigação, foi escolhido o mês de 

Outubro. Fazendo a mesma análise, e agora, já com dados relativos ao ano em que foi feito 

o inquérito, podemos observar que neste caso, o mês de Outubro foi de facto o que mais se 

aproximou da média mensal para 2004 (ver quadro 10).  

 

Não obstante a técnica utilizada, com a escolha de um único mês para a administração do 

questionário, ser, para a investigação que propomos desenvolver, a mais conveniente em 

termos de economia de tempo e de recursos financeiros para além das premissas que 

elegemos, será importante realçar que em futuros estudos, dentro do mesmo âmbito, será 

interessante equacionar a hipótese de repartir os questionários pelos vários meses do ano, 

podendo desta forma comparar os resultados obtidos.  
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Quadro 10: NÚMERO DE VISITANTES DO CONVENTO DE CRISTO 2003/2004 

 

Nº Visitantes 2003   Nº Visitantes 2004 
Janeiro 1961   Janeiro 3222 
Fevereiro 3356   Fevereiro 4966 
Março 7888   Março 9045 
Abril 13474   Abril 14650 
Maio 17832   Maio 21080 
Junho 16502   Junho 11102 
Julho 19148   Julho 15311 
Agosto 27556   Agosto 28913 
Setembro 20785   Setembro 20799 
Outubro 13511   Outubro 13831 
Novembro 6503   Novembro 5818 
Dezembro 4264   Dezembro 4760 
Total 152780    Total 153497  

Média 12732   Média  12791 
 

Fonte: Arquivos do Convento de Cristo 
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5.5 O tratamento dos dados e os missing values 

Para procedermos ao tratamento dos dados recorremos ao programa informático SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Esta ferramenta informática torna-se bastante 

útil no que diz respeito à execução e aplicação simplificada de diversas técnicas 

estatísticas, para além de que possui a capacidade de, facilmente, contar frequências, 

ordenar dados e reorganizar a informação. 

As variáveis incluídas no questionário são do tipo qualitativo, medidas em escalas 

nominais ou ordinais consoante o tipo de pergunta formulada. Dando como exemplo o 

género (masculino ou feminino), trata-se de uma variável medida numa escala nominal, 

enquanto que, por exemplo, no caso das habilitações literárias (básico, preparatório, 

secundário, superior) trata-se de uma escala ordinal, uma vez que são medidas por classes 

discretas entre as quais é possível definir uma determinada ordem descritível, embora não 

quantificável. 

Foram, portanto, extraídas variáveis de cada uma das perguntas constantes do questionário. 

Nas perguntas em que se possibilitava a resposta múltipla, e uma vez que os inquiridos, de 

facto, responderam a mais do que uma categoria, foi necessário tratar cada uma delas como 

uma variável isolada, para a qual se considerou que o inquirido responderia com “sim” ou 

“não”, tal como se pode verificar no caso da pergunta correspondente às motivações que 

levaram à visita, na qual alguns dos inquiridos não se reportaram a uma motivação 

exclusiva. 

No que diz respeito a respostas nulas ou em branco, estas foram codificadas no SPSS como 

missing. Este procedimento torna-se imprescindível para a utilização deste programa 

informático, uma vez que depois de codificados como valores omissos, os mesmos não 

afectarão os cálculos estatísticos. Através da análise da tabela 1 podemos verificar que as 

perguntas que obtiveram maior número de respostas omissas foram aquelas que diziam 

respeito aos grupos 10 (Meio de hospedagem no concelho – variável: Meio de 

Hospedagem), 11 (Alimentação no concelho – variável: Alimentação) e 12 

(Comportamento de gastos do visitante no concelho – variáveis: Preço do Alojamento e 
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Preço da Alimentação). Como poderemos observar no decorrer deste estudo, tal fenómeno 

deve-se a grande parte dos visitantes se incluírem na classificação de excursionistas, ou 

seja, não permanecem no concelho mais de 24 horas, motivo pelo qual não se obtiveram 

respostas a perguntas que implicam a permanência. Há ainda a assinalar 53,6 % de 

respostas omissas na variável Qualidade dos Serviços de Apoio, referente à pergunta 7.2 

(Pontos fortes/Pontos fracos) do questionário, pertencente ao grupo 7 (Motivações e 

impressões dos visitantes). Do que foi observado durante o decorrer da administração dos 

questionários, a omissão desta resposta deveu-se ao facto de parte dos visitantes não ter 

utilizado os serviços de apoio (cafetaria, loja, WC) e desse modo não se sentir capaz de 

formular um juízo sobre os mesmos.  

 

Tabela 1: MISSING VALUES – SPSS 

Fonte: Inquérito aos Visitantes do Convento de Cristo (N=250) 
 
 

242 8 3,2

232 18 7,2

240 10 4,0

230 20 8,0

227 23 9,2

238 12 4,8

230 20 8,0

116 134 53,6

249 1 ,4

248 2 ,8

68 182 72,8

137 113 45,2

54 196 78,4

120 130 52,0

Variáveis

Rendimentos

Interesse Histórico

Beleza da Envolvente

Originalidade/Singularidade/Autenticidade

Preservação/Conservação

Sinalização

Informação Disponível

Qualidade Serviços de Apoio

Pontos Fortes
Pontos Fracos

Classificação da Visita

Tempo de Permanência

Meio de Hospedagem

Alimentação

Preço do Alojamento

Preço da Alimentação

N Count Percent

Missing
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5.6 Verificação das hipóteses H1, H2, H3, H4, H5, H6 e H7 convergentes 

com o objectivo específico 1 

 

Como objectivo específico ou operacional 1 definimos: conhecer as principais 

características e motivações do visitante das atracções culturais identificando-o como 

consumidor do tipo de turismo cultural.  

 

Na secção 2.3 do Capítulo II, referimo-nos ao Projecto de Turismo Cultural ATLAS 

(Association for Tourism and Leisure Education), iniciado em 1991, composto por 

diversos investigadores europeus e coordenado por Greg Richards. Os objectivos 

principais deste projecto são: 

 

(1) Projectar definições sobre a natureza e o intento do turismo cultural; 

(2) Recolher dados sobre as visitas turístico-culturais às atracções europeias; 

(3) Aceder ao perfil e motivações dos turistas culturais; 

(4) Desenvolver estudos de caso de gestão turístico-cultural. 

 

Durante os vários anos em que tem decorrido o projecto, devido, sobretudo, à experiência 

acumulada, o mesmo foi sofrendo algumas alterações no que respeita aos seus objectivos 

iniciais, tanto que, por exemplo, na última edição (2004), o inquérito foi feito também 

noutros continentes para além do europeu, ampliando, desse modo, o seu objectivo nº2. 

 

Para o estudo, e no que concerne o objectivo operacional 1, iremos concentrar-nos nos 

dados recolhidos, pelos investigadores do Projecto ATLAS, referentes ao perfil e 

motivações dos visitantes culturais, assim como, e sempre que necessário, a outros estudos 

similares, desenvolvidos por outros investigadores. 

 

Apesar de o questionário não ter sido elaborado tendo por base o questionário 

estandardizado do projecto acima referido, o que poderá reflectir-se numa dificuldade em 

termos de comparações que possamos vir a querer efectuar, iremos analisar os dados, que 
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posteriormente e sempre que possível, compararemos com os resultados do Projecto 

ATLAS. No caso de obtermos resultados semelhantes poderemos concluir que os visitantes 

do Convento de Cristo se incluem no tipo de consumidores de turismo cultural. Para tal, 

elaborámos um quadro com alguns dos indicadores do Projecto ATLAS, que serviram de 

base para a formulação de algumas das hipóteses. As variáveis escolhidas são as que 

caracterizam, normalmente, o estereótipo do turista ou visitante cultural e que o Projecto 

ATLAS veio confirmar: 

 

 

Quadro 11: CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR DE TURISMO CULTURAL  

Idade Grupo maior concentra-se abaixo dos 30 anos 

Habilitações Literárias Maior parte detém um curso superior 

Rendimentos Maior parte tem salários elevados 

Motivações Mais de metade dos visitantes têm como motivação a cultura 

Fonte: Projecto de Turismo Cultural ATLAS 

 

 

 

H1: Os visitantes do Convento de Cristo possuem formação superior e rendimentos 

elevados 

 

Para verificarmos a hipótese recorremos a tabelas de frequências utilizando o SPSS.  

 

Tabela 2: HABILITAÇÕES L ITERÁRIAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 2,8

7 2,8

80 32,0

150 60,0

6 2,4

250 100,0

Básico

Preparatório

Secundário

Superior

Outros

Total

Frequência Percent
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Tabela 3: RENDIMENTOS MENSAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise da tabela 2 podemos afirmar, tendo por base a nossa amostra, que os 

visitantes do Convento de Cristo, na sua maioria (60%) possuem formação superior. No 

que diz respeito a outras habilitações registou-se 32 % de respostas relativas ao ensino 

secundário e uma percentagem muito baixa relativa a outros tipos de habilitações. 

 

Quanto ao rendimento, tivemos que partir de um indicador que fornecesse margem para 

comparação, uma vez que classificar o nível de rendimentos como alto ou baixo poderá 

tornar-se subjectivo, dependendo da abordagem que possamos fazer, ou da opinião que 

possamos ter. Assim, recorremos à Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento 

para obtermos um valor real que corresponda ao rendimento médio mensal em Portugal 

para o ano de 2004. O valor obtido foi de 906,37 euros. Será com base neste valor que 

passaremos a avaliar os resultados da nossa amostra.  

 

Através da análise do questionário observamos que foram criadas 5 categorias para a 

variável “Rendimentos”:  

(1) sem rendimentos;  

(2) até 2 SM (salários mínimos);  

(3) de 2 SM a 4 SM;  

(4) de 4 SM a 6 SM;  

(5) mais de 6 SM. 

39 15,6 16,1

71 28,4 29,3

60 24,0 24,8

53 21,2 21,9

19 7,6 7,9

242 96,8 100,0

8 3,2

250 100,0

até 2 SM

2 a 4 SM

4 a 6 SM

mais de 6 SM

Sem rendimentos

Total

Missing

Total

Frequência Percent Valid Percent
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Tendo por base o salário mínimo para o ano de 2004 (365,6 euros), e como ponto de 

partida o rendimento médio nacional (906,37 euros), verificamos que a categoria 4 (entre 4 

SM e 6 SM) e 5 (mais de 6 SM) se incluem na hipótese e a categoria 3 estará incluída 

apenas em parte. Para podermos considerar a categoria 3, partimos da premissa que, dentro 

deste intervalo, estamos perante uma distribuição uniforme e por conseguinte fizemos os 

seguintes cálculos: 

 

Considerando que: 

o intervalo [731,2 ; 1462,4] tem uma amplitude de 731,2 e uma frequência absoluta de 71. 

Apenas interessa o intervalo [906,37 ; 1462,4], cuja amplitude é de 556,03, então, 

aplicando uma regra de três simples, obtemos que a frequência absoluta estimada para este 

intervalo será de 54. 

 

Podemos então concluir que a soma das frequências das categorias 4, 5 e parte da 3 

(intervalo [906,37 ; 1462,4]) é de 167, o que para uma amostra de 242 (8 missing), 

equivale a 69%. 

 

Apesar de o resultado obtido, através da análise de frequências, ser bastante elevado, o que 

poderá sugerir a aceitação da hipótese, optámos por fazer um teste para a média. 

 

Dado que na construção do questionário, na pergunta respeitante aos rendimentos, optámos 

pela divisão por classes, sendo que a última não tinha um limite superior definido, 

substituímo-lo pelo limite da definição de um outlier.  

 

Considera-se um outlier se 
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Nesta expressão 1Q  e 3Q  representam o 1º e 3º quartil respectivamente, que se define por, 

 ( )
( )

( )
( )1

1
Q

Q

Qi
Qi a

F

Fn
liQ

i

i

i
×

−
+= ∑ −

 (2) 



Sónia Pais Pereira   Capítulo V 

116 

onde: 

iQ  Quartil; 

( )iQli  Limite inferior da classe quartílica; 

in  Número de observações; 

( )∑ −1iQF  Frequências absolutas acumuladas até à classe anterior à classe quartílica; 

iF  Frequência absoluta da classe quartílica; 

( )iQa  Amplitude da classe quartílica. 

 

07,22
71

585,60
21 =×−+=Q  

75,52
60

1295,181
43 =×−+=Q  

 

Logo o limite superior do intervalo será 

( ) ( ) 1107,275,55,175,55,1 133 ≅−+=−+ QQQ  

 

Já com o limite superior definido para a última classe, calculámos a média da amostra para 

a variável “Rendimentos”: 

 ∑=
i

iiCF
n

X
1

 (3) 

onde: 

n  Número total de observações; 

iF  Frequência absoluta da classe;  

iC  Centro da classe. 

 

22,45,1021
242

1 ==X  

 

Assim como a variância corrigida: 

 ( )∑ −
−

=
i

ii XCF
n

S
22

1

1
 (4) 
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11,7243,1417
1242

12 =
−

=S  

E o desvio padrão: 

 2SS +=  (5) 

 

67,211,7 =+=S  

 

Tal como já foi referido, o valor que tivemos por base foi de 937,6 o que equivale a 2,48 

salários mínimos. Logo, o teste a aplicar terá como orientação as seguintes hipóteses, para 

um nível de significância ( 05,0=α ):  

 





<µ
≥µ

48,2:

48,2:

1

0

H

H
 

 

Sabendo que para o parâmetro médio populacional (µ ), o teste a realizar, associado à 

variável fulcral, tem a seguinte distribuição: 

 

 )1;0(~ N

n

S
X

T
µ−=  (6) 

tem-se que: 

16,10

242

67,2
48,222,4 =−=T  

 

Considerando que o valor crítico associado a um teste unilateral, com %5=α , é 

645,1−=CT  e como T > - 1,645, poderemos afirmar ao nível de significância de 5%, que 

não existe evidência estatística, perante a informação disponível, para rejeitar 0H , logo, 

podemos concluir que os visitantes do Convento de Cristo, de facto, possuem rendimentos 

acima da média nacional. 
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H2: Os visitantes do Convento de Cristo concentram-se, na sua maioria, abaixo dos 

30 anos de idade. 

 

O Projecto ATLAS indica os consumidores de turismo cultural como estando enquadrados 

na classe de idade inferior aos 30 anos. No entanto, através da análise dos resultados 

respeitantes à variável “Idade”, tal não se verifica para a nossa amostra. Através de uma 

breve leitura à tabela 4, poderemos chegar facilmente a essa conclusão, uma vez que as 

primeiras três classes de idades obtiveram frequências muito semelhantes. Mesmo não 

havendo, aparentemente, indícios de que possamos aceitar a hipótese, optámos por aplicar 

um teste para a média, de forma a obtermos dados estatísticos que permitam, com um nível 

de significância adequado, aceitá-la ou rejeitá-la. Seguindo o mesmo raciocínio utilizado 

para a verificação de H1, optámos pela aplicação do método da variável fulcral para 

testarmos H2.  

 

 

Tabela 4: IDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como na pergunta respeitante aos rendimentos, também na pergunta relativa à idade 

não foi definido um limite superior para a última classe de idades, sendo este substituído 

pelo limite da definição de outlier. Através da aplicação da fórmula (1), obtivemos o valor 

84. 

 

72 28,8

68 27,2

59 23,6

33 13,2

18 7,2

250 100,0

15-34

35-44

45-54

55-64

+ de 65

Total

Frequência Percent
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Definimos as hipóteses, para um nível de significância de 5%: 

 





<
≥

30:

30:

1

0

µ
µ

H

H
 

 

Efectuámos os cálculos necessários para a aplicação do teste, por processo idêntico ao 

definido anteriormente, onde: 

 

43=X  

76,14=S  

 

Obtivemos um resultado para o teste de 10,14=T . Sabendo que o valor crítico da 

distribuição N(0;1), para %5=α , é 645,1=CT  e como 645,1>T , podemos afirmar, ao 

nível de significância de 5%, que não existe evidência estatística para aceitarmos 0H , pelo 

que podemos concluir que os visitantes do Convento de Cristo não se incluem na mesma 

classe de idade dos definidos como consumidores do tipo de turismo cultural, pelo Projecto 

ATLAS. Tal poderá dever-se ao facto de os inquéritos não terem sido administrados no 

mesmo período. O inquérito aos visitantes do Convento de Cristo foi feito em Outubro e tal 

como já foi referido anteriormente, a escolha deste mês, entre outros factores, prendeu-se 

com a intenção de omitir os meses de maior afluência e suas condicionantes (época de 

férias escolares, férias dos emigrantes, maior taxa de saturação, entre outros). Os inquéritos 

do Projecto ATLAS foram feitos, precisamente, durante os meses de maior afluência aos 

monumentos. Outro factor que poderá ter contribuído para que os resultados não 

coincidam prende-se com a amplitude dos estudos, pois enquanto que para o Projecto 

ATLAS estamos a falar de um estudo transeuropeu que engloba resultados de vários 

países, aqui trata-se de um caso isolado e a nível regional. Outros estudos da mesma 

índole, nomeadamente alguns feitos sobre os consumidores americanos que viajam para a 

Europa por motivos culturais (citados em McKercher e Du Cros, 2002), obtiveram 

resultados diferentes dos do Projecto ATLAS no que diz respeito à idade. McKercher e Du 

Cros (2002) afirmam que à medida que as pessoas envelhecem, os seus interesses tornam-

se mais culturais. De qualquer forma, sejam quais forem as considerações que possamos 
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retirar da diferença dos resultados, tal só poderá ser comprovado com uma análise mais 

aprofundada, pelo que este poderá ser um tema interessante a desenvolver em futuros 

estudos. 

 

 

H3: Os visitantes do Convento de Cristo têm como motivação principal a cultura e 

apontam como pontos fortes do mesmo o interesse histórico do monumento e a sua 

autenticidade. 

 

Ao formular esta hipótese partimos do pressuposto de que os desejos culturais motivadores 

da viagem estão relacionados com as características aliadas à cultura que o monumento 

possui. O contexto histórico em que o mesmo se insere, bem como o seu nível de 

autenticidade, preservado ao longo dos anos, são as características que entendemos como 

principais para satisfazer essa motivação, tendo em conta o que foi exposto nos Capítulos 

precedentes relativo ao turismo cultural, bem como às atracções culturais. 

 

Recorrendo ao SPSS, cruzámos as três variáveis em causa, nomeadamente “Motivação 

Cultural”, “Interesse Histórico” e “Autenticidade” e chegámos à conclusão de que das 229 

observações cruzadas (29 missing values para esta análise), 176 se inserem na hipótese, o 

que corresponde a 77 %, pelo que podemos afirmar que os visitantes cuja motivação é de 

ordem cultural consideram como pontos fortes da atracção o seu interesse histórico e a sua 

autenticidade. 

 

De forma a obtermos mais dados caracterizadores, organizamos as variáveis dicotómicas, 

associadas à motivação, num grupo (set) que denominámos “Motivações” seleccionando 

como valor a ser estudado o correspondente à resposta “sim”. O principal objectivo deste 

procedimento foi o de identificar qual a motivação principal que traz os visitantes à 

atracção cultural. Obtivemos os seguintes resultados: 
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Tabela 5: MOTIVAÇÕES  (Set) 

 

Motivações Frequências Percent 

N=346 

Percent 

N=250 

Cultural 199 57,5 79,6 

Lazer 114 32,9 45,6 

Educativa 14 4 5,6 

Negócios 1 0,3 0,4 

VFR 3 0,9 1,2 

Interesses 

Paisagísticos 

15 4,3 6 

 

 

A cultura e o lazer destacam-se das outras motivações. Como a pergunta que originou estas 

variáveis era de resposta múltipla, interessou-nos averiguar se as duas estariam associadas. 

Para tal recorremos, à semelhança do já utilizado para a verificação de outras hipóteses, ao 

cruzamento de variáveis chegando à conclusão que do total de 250 inquiridos, 74 

associaram-nas, correspondendo a 29,6 % das observações. Esta percentagem não é de 

longe tão significativa como os 79,6 % de respostas afirmativas à motivação cultural, para 

o total de 250 inquiridos, que com ou sem associações de outras motivações, aparece como 

sendo a mais assinalada. 

 

 

H4: Uma parte considerável dos visitantes do Convento de Cristo inclui-se no grupo 

dos excursionistas. 

 

No primeiro Capítulo desta dissertação enunciámos algumas das definições relacionadas 

com o sector turístico, indispensáveis para o podermos quantificar. Assim, e de acordo com 

o que foi desenvolvido na secção 1.3 do primeiro Capítulo, excursionista nacional ou 

internacional é todo o visitante que permanece menos de 24 horas no local visitado. 



Sónia Pais Pereira   Capítulo V 

122 

 

Através da análise de alguns dados, poderemos facilmente concluir que o Convento de 

Cristo, apesar de ser visitado anualmente por milhares de visitantes (153497 para o ano de 

2004), apenas uma parte mais restrita desse número se insere no grupo dos turistas (que 

permanecem mais de 24 horas no local visitado). Para podermos verificar a hipótese vamos 

analisar a variável “Tempo de Permanência”, sabendo que de acordo com a definição de 

excursionista atrás enunciada, todos os inquiridos que tenham respondido “menos de um 

dia” serão considerados como tal. 

 

Tabela 6: TEMPO DE PERMANÊNCIA  

 
 

 

Verifica-se que 181 dos inquiridos permaneceram menos de um dia no concelho, o que 

permite afirmar que, tendo por base a nossa amostra, 72,4 % dos visitantes do Convento de 

Cristo são excursionistas, comprovando a hipótese avançada.  

 

Através da análise da tabela 6 podemos ainda retirar algumas conclusões interessantes e 

que auxiliarão na definição do perfil do visitante do Convento de Cristo. Observamos, por 

exemplo, que 24,8 % dos visitantes permanecem durante uma ou duas noites (short-break), 

o que representa 92,5% do total dos turistas. Esta conclusão é tanto mais importante quanto 

o que é afirmado por Richards (1996), relativamente aos resultados do Projecto Atlas: “a 

preferência por short-breaks é considerado por muitos como sendo uma das ‘marcas’ 

caracterizadoras dos turistas culturais”. 

181 72,4 73,0

62 24,8 25,0

3 1,2 1,2

1 ,4 ,4

1 ,4 ,4

248 99,2 100,0

2 ,8

250 100,0

menos de 1 dia

de 1 a 3 dias

de 3 a 5 dias

de 7 a 10 dias

mais de 10 dias

Total

Missing

Total

Frequência Percent
Valid

Percent
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Através do cruzamento das variáveis “Tempo de Permanência” e “Residência”, podemos 

ainda apurar que 65,7% dos turistas incluídos na nossa amostra são portugueses, 26,9% são 

provenientes de países europeus, e uma percentagem menor (7,5%) é de outros 

continentes. Relativamente aos visitantes incluídos no grupo dos excursionistas 63% são 

portugueses, 28,2% europeus e os restantes 8,8% de outros continentes. 

 

 

H5: Os turistas do Convento de Cristo pernoitam em alojamento de categoria 

superior 

 

A cidade de Tomar, segundo dados da DGT, possuía em 2004, nove estabelecimentos 

hoteleiros (1 hotel, pensões e estalagem), e cinco estabelecimentos de turismo em espaço 

rural (4 turismo rural e 1 agro turismo). Apesar de predominarem os equipamentos 

hoteleiros de categoria inferior, partimos do pressuposto, aliado à procura de qualidade, 

característica deste grupo de turistas (culturais), que estes preferem estabelecimentos de 

categoria superior. Assim, de forma a verificarmos a hipótese avançada recorremos mais 

uma vez a tabelas de frequências para obtermos dados passíveis de serem analisados. 

 

Tabela 7: MEIO DE ALOJAMENTO  

 

 
 

Das 68 observações registadas, 41,2% optam pelo alojamento em hotel, seguindo-se a 

Residencial e Pensão que perfazem um total de 33,8%. A Casa de Familiares e Amigos 

28 11,2 41,2

19 7,6 27,9

4 1,6 5,9

2 ,8 2,9

4 1,6 5,9

8 3,2 11,8

3 1,2 4,4

68 27,2 100,0

182 72,8

250 100,0

Hotel

Residencial

Pensão

TER

Segunda Residência

Casa de Familiares
e Amigos

Outros

Total

Missing

Total

Frequência Percent
Valid

Percent
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regista 11,8% das respostas, o que não será de estranhar, uma vez que estamos a analisar 

uma zona do interior onde parte da sua população, no seu percurso profissional, opta por se 

deslocar para regiões mais industrializadas e mais desenvolvidas, onde é mais fácil seguir 

uma carreira profissional. 

 

Podemos concluir que, apesar da oferta se caracterizar na sua maioria por estabelecimentos 

hoteleiros de categoria inferior e, por conseguinte, economicamente mais acessíveis, os 

turistas do Convento de Cristo optam por alojamento de categoria superior. 

 

 

H6: Os visitantes do Convento de Cristo viajam em grupo 

 

Tendo ainda como objectivo definir o perfil do visitante do Convento de Cristo analisámos 

a variável “Caracterização do grupo” através de tabela de frequências, o que permitiu 

verificar que 52,4 % dos inquiridos (175 observações) viajam em grupos de dois, enquanto 

que 44 % viajam em grupos de mais de duas pessoas e 9 % viajam sozinhas.  

 

Para melhor caracterizarmos estes visitantes optamos por fazer o cruzamento da variável 

atrás analisada com a variável “Organização da Viagem” de forma a termos dados ainda 

mais reveladores, sendo que das 175 observações atrás verificadas 127 optaram por serem 

os próprios a organizar a viagem. É ainda de realçar os 94,8 % do total dos inquiridos que 

optaram por este tipo de organização, contra 4,8 % que recorreram a viagens organizadas 

por agências de viagens e 0,4 % por outro tipo de organização.  

 

 

H7: Os visitantes do Convento de Cristo deslocam-se em veículo próprio 

 

Ainda dentro do objectivo operacional 1 partimos do pressuposto de que os visitantes do 

Convento de Cristo se deslocam, na sua maioria, em veículo próprio. Através da análise da 

variável “Meio de Transporte” apurámos que 70% dos inquiridos verificam esta hipótese 

(ver tabela 8). Para podermos aprofundar um pouco mais o estudo optámos por analisar a 
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variável “Meio de Transporte”, associando-a à variável “Residência” para identificarmos 

os visitantes que utilizam os vários tipos de transporte. 

 

Tabela 8: MEIO DE TRANSPORTE *  RESIDÊNCIA  

   

Podemos concluir através dos resultados da tabela 8 que 56,8 % dos indivíduos que 

utilizam um meio de transporte próprio são portugueses, contra 13,2 % de estrangeiros. O 

veículo de aluguer é preferido a outros tipos de transporte para 18,4 % dos visitantes 

internacionais. Quanto aos outros tipos de transporte (veículo de aluguer com motorista, 

autocarro, comboio) revelam percentagens muito baixas, não sendo suficientemente 

significativas para serem registadas. 

142 3 1 8 5 159

56,8% 1,2% ,4% 3,2% 2,0% 63,6%

32 32 1 3 2 70

12,8% 12,8% ,4% 1,2% ,8% 28,0%

1 14 4 0 2 21

,4% 5,6% 1,6% ,0% ,8% 8,4%

175 49 6 11 9 250

70,0% 19,6% 2,4% 4,4% 3,6% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Portugal

Europa

Outro

Residência

Total

Veículo
próprio

Veículo de
aluguer

Veículo de
aluguer com

motorista Autocarro Ferroviário

Meio de transporte

Total



Sónia Pais Pereira   Capítulo V 

126 

5.7 Verificação de H8, convergente com o objectivo específico 2. 

 

A classificação da atracção constitui o objectivo seguinte a alcançar. Para o atingirmos, 

para além da utilização dos dados do inquérito aos visitantes do Convento de Cristo, 

recorremos, também, a outras fontes de informação, e formulámos a seguinte hipótese: 

 

H8: O Convento de Cristo é uma atracção turística primária e de carácter 

internacional 

 

No Capítulo III desta dissertação fizemos algumas considerações sobre o que são as 

atracções turísticas e como as podemos classificar. Esta classificação torna-se tanto mais 

importante, na medida em que será reveladora das principais características da própria 

atracção, úteis para a definição de objectivos estratégicos, daí decorrentes. Iremos basear-

nos na classificação proposta por Mill e Morrison (1984), considerando que uma atracção 

turística poderá ser o ponto de partida para o desenvolvimento de uma região. Torna-se 

importante saber em que categoria esta se insere em termos de posse, de permanência, de 

alcance e de poder de atracção (ver secção 3.2 do Capítulo III). 

 

Embora não seja relevante, para o presente estudo, a classificação em termos de posse, e de 

acordo com o referido na secção 5.3, o Convento de Cristo é propriedade pública estando 

sob a tutela do IPPAR. No que diz respeito à classificação em termos de permanência a 

atracção é um Sítio (permanente e fixa, que requer mais condições de manutenção). Quanto 

ao alcance consideramo-la como uma atracção primária, pois ao analisarmos a variável 

“Objectivo da visita” (categorias: 1. Visita exclusiva ao Convento de Cristo; 2. Visita à 

cidade incluindo uma visita ao Convento de Cristo; 3. Visita ao Convento de Crsito 

incluindo uma visita à cidade; 4. Outros) constatámos que 39,6 % dos inquiridos indicaram 

como objectivo principal da viagem a visita à cidade de Tomar contra 60 % que indicaram 

o Convento como sendo o factor principal da decisão da visita (ver tabela 9), o que, 

segundo as indicações de Mill e Morrison, permite fazer essa afirmação, uma vez que os 

autores consideram uma atracção primária “todas aquelas que têm atractividade suficiente 

para serem o ponto de partida para as decisões de visita” (secção. 3.2, Capítulo III). Quanto 
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ao poder de atracção consideramo-la como de carácter internacional uma vez que 

sabemos que faz parte da Lista do Património da Humanidade da UNESCO, o que por si só 

revela já a importância que a mesma tem no panorama internacional. Sabemos ainda, e 

através de dados recolhidos no posto de turismo de Tomar (ver gráfico 3), que o Convento 

de Cristo é o único monumento do concelho que recebe mais visitantes internacionais 

(60%) do que nacionais (40%).  

 

Pelo exposto podemos afirmar que o Convento de Cristo é uma atracção turística primária 

e de carácter internacional, que tem todas as condições para ser potenciadora do 

desenvolvimento turístico da região onde se insere. 

 

Gráfico 3: % ENTRADAS NOS PRINCIPAIS MONUMENTOS DO CONCELHO DE TOMAR  (2004) 

 

Tabela 9: OBJECTIVO DA VISITA  

 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Convento de Cristo

Igreja de São João Bapt ista

Capela de Santa Iria

M useu dos Fósforos
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5.8 Operacionalização do objectivo específico 3 

 
Recorrendo à análise de algumas variáveis extraídas do inquérito feito aos visitantes, 

iremos tentar alcançar o objectivo 3: identificar, em termos de procura, se existe uma 

boa percepção e classificação no que diz respeito à gestão operacional da atracção, 

para tal recorreremos à verificação das hipóteses H9 e H10. 

 
 
H9: Os visitantes do Convento de Cristo entendem que o seu sistema de gestão 

operativo não é satisfatório 

 

Na secção 3.3.1 do Capítulo III analisámos todo o processo que leva à transformação de 

um recurso (oferta potencial) numa atracção turística (oferta efectiva). Para que tal se 

verifique é necessário criar condições que possibilitem oferecer o recurso para uso 

turístico. De acordo com os vários autores citados, esta transformação deverá ocorrer a 

vários níveis. O processo passa pela introdução de um sistema de gestão operativo e a boa 

gestão de todas essas operações torna-se essencial para a sobrevivência da atracção. No 

caso em estudo, pretendemos saber qual a percepção que os visitantes têm da gestão do 

monumento. Assim sendo, enumerámos alguns dos atributos do monumento (interesse 

histórico, autenticidade, singularidade, beleza da envolvente), bem como algumas das 

facilities (sinalética, informação disponível, qualidade dos serviços de apoio), fazendo 

ainda referência ao seu estado de conservação, e procurámos averiguar se consideravam os 

mesmos como pontos fortes ou fracos da atracção.  

 

De acordo com Leask, Yoeman e Sharples (1999) que enumeram algumas das operações 

da gestão de uma atracção turística patrimonial (secção 3.3.1, Capítulo III), podemos 

considerar que as facilities, bem como o estado de conservação do monumento são parte 

integrante desse sistema operativo. As opções escolhidas e o impacto que as mesmas 

poderão ter no visitante revelam a eficiência da gestão da atracção.  
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Tendo em conta o exposto, foram analisadas as variáveis correspondentes à percepção do 

visitante face às facilities (variáveis “Sinalética”; “Informação”; “Qualidade Serviços de 

Apoio - QSA”) e conservação do monumento (variável “Conservação”). Mediante a 

construção de tabelas de frequências verificámos que: 

 

Tabela 10: CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO OPERATIVO  

 

 Sinalética Informação QSA Conservação 

Forte 19,2 % 16,4 % 25,6 % 33,6 % 

Fraco 76 % 75,6 % 20,8 % 57,2 % 

Missing 4,8 % 8 % 53,6 % 9,2 % 

 (n=238/N=250) (n=230/N=250) (n=116/N=250) (n=227/N=250) 

 

A grande percentagem de respostas negativas aliadas à Sinalética (76 %), bem como à 

Informação disponível (75,6 %) sugerem-nos que os visitantes consideram a gestão 

operacional do monumento insuficiente, nas operações que lhes dizem directamente 

respeito. O número elevado de missings (53,6 %) respeitante à Qualidade dos Serviços de 

Apoio prende-se sobretudo pela não utilização dos mesmos, tal como já foi referido na 

secção 5.5 referente aos missing values, o que poderá estar relacionado, precisamente, com 

a falta de sinalização dos espaços. Quanto à classificação respeitante à Conservação do 

monumento, esta recebeu, também, nota negativa pela parte dos visitantes (57,2 %), sendo 

de realçar que foram sobretudo os visitantes nacionais que contribuíram para esse facto 

(76,4 do total dos visitantes nacionais, contra 41,4 % do total dos visitantes internacionais). 

 

Tabela 11: CONSERVAÇÃO *  RESIDÊNCIA   
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H10: A boa avaliação da visita resulta do interesse histórico, beleza da envolvente, 

originalidade, singularidade e autenticidade do monumento 

 

Apesar da nota negativa dada pelos visitantes do Convento ao seu sistema de gestão 

operativo, os mesmos acabaram por considerar a visita positiva (ver tabela 12). Não 

havendo outro tipo de variáveis a considerar, partimos do princípio que a boa classificação 

da visita se deve à qualidade dos atributos do monumento, às suas características 

particulares, que lhe conferem um carácter único e exclusivo. Para comprovarmos o 

exposto recorremos a uma tabela de cruzamento de variáveis (tabela 13). Para o efeito 

utilizámos as variáveis “Autenticidade”, “Beleza da Envolvente”, “Interesse Histórico”, 

que cruzámos com a variável “Classificação da Visita”. Para esta análise iremos ter em 

conta o número de observações onde se regista uma classificação forte para as três 

primeiras variáveis atrás enunciadas e que se cruzam com uma classificação boa, muito 

boa ou excelente, para a variável “Classificação da Visita”. Registamos 179 observações 

para um total de 211 classificações acima do razoável, que representam 84,8%, uma 

percentagem mais do que expressiva, para podermos aceitar a hipótese. É ainda de registar 

que apenas 15,3% dos inquiridos optaram por uma classificação de razoável ou má. 

 

Tabela 12: CLASSIFICAÇÃO DA VISITA   
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Tabela 13: AUTENTICIDADE*BELEZA DA ENVOLVENTE*I NTERESSE 

HISTÓRICO*CLASSIFICAÇÃO DA V ISITA 

 

 
 

 

Count

3 28 86 64 29 210

0 0 0 1 0 1

3 28 86 65 29 211

1 2 3 1 7

0 0 1 0 1

1 2 4 1 8

2 5 2 9
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5.9 Verificação das H11 e H12, directamente convergentes com o 

objectivo 4 

 

O último objectivo diz respeito ao impacte directo exercido pelos visitantes do 

Convento de Cristo no alojamento e restauração da cidade de Tomar, cujos resultados 

são indispensáveis para atingirmos o objectivo geral da tese. 

 

 

H11: Os visitantes do Convento de Cristo, que pernoitam na cidade, constituem uma 

fracção significativa no total de hóspedes 

 

O terceiro objectivo que procuramos atingir prende-se com a avaliação dos impactes 

directos no concelho, a nível de alojamento e restauração, produzidos pelos visitantes da 

atracção. 

 

Relativamente a esta hipótese, relacionada com os impactes directos no alojamento, 

optámos por fazer três análises distintas. A primeira compreende todos os turistas, a 

segunda os turistas cuja motivação é cultural e a terceira os turistas cujo objectivo principal 

da viagem, o que os moveu, foi a visita ao Convento de Cristo, estes últimos caracterizados 

por Richards (1996) como turistas culturais específicos.. 

 

1. Turistas 

 

Ao analisarmos H4, recorremos ao cruzamento das variáveis “Residência” e “Tempo de 

Permanência”, de onde concluímos que 26,8% dos visitantes se incluem na definição de 

turista (que permanecem mais de 24 horas no local visitado). Sabemos ainda que para o 

ano de 2004 o concelho de Tomar recebeu 48564 hóspedes, nos vários tipos de alojamento 

disponível. Para analisarmos o impacte directo dos turistas do Convento de Cristo no 

número de hóspedes do concelho, necessitamos de extrapolar o valor obtido, na nossa 

amostra, para a população, que para o mesmo ano (2004) foi 153497. Recorremos à 
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inferência estatística com a aplicação da expressão do intervalo de confiança para a 

proporção, que abaixo se descreve: 

  

 ( )
( )

( )
( )








 −+−−∈ αα

n

pp
zp

n

pp
zpp

ˆ1ˆ
ˆ;

ˆ1ˆ
ˆ

22
 (6) 

onde: 

p  Proporção da população; 

p̂  Proporção estimada; 

( )2
αz  Considerando um nível de significância de 5%, então ( ) 96,1

2
=αz ; 

n  Tamanho da amostra. 

 

 

Substituindo, 

( ) ( ) ⇔






 −+−−∈
250

268,01268,0
96,1268,0;

250

268,01268,0
96,1268,0p  

[ ]323,0;213,0∈⇔ p  

 

Obtivemos um intervalo de confiança compreendido entre os 21% e os 32 %., isto é, com 

base na nossa amostra e ao nível de significância de 5%, a proporção de turistas deverá 

estar compreendida entre os 21% e os 31% 

 

2. Turistas cuja motivação é cultural (Tur/Cultura) 

 

Através do cruzamento das variáveis “Motivação Cultural” e “Tempo de Permanência” 

obtivemos um total de 50 observações que se incluem no grupo dos turistas, o que 

corresponde a 20% dos inquiridos. Recorrendo ao método utilizado anteriormente, com 

base na nossa amostra e ao nível de significância de 5%, obtivemos, para este tipo de 

turista, um intervalo de confiança compreendido entre os 15% e os 25%. 
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3. Turistas cujo objectivo principal da viagem é a visita ao Convento de Cristo 

(Tur/CC) 

 

Para podermos conhecer os turistas cujo objectivo principal da visita foi o Convento de 

Cristo, cruzámos as variáveis “Objectivo da Visita” e “Tempo de Permanência”, e 

obtivemos um total de 8,4% dos inquiridos. Voltámos a utilizar o mesmo procedimento e 

para este caso, tendo por base a nossa amostra, obtivemos um intervalo de confiança 

compreendido entre os 5% e os 12%, ao nível de significância de 5%. 

 

De forma a melhor podermos visualizar o que estes intervalos de confiança poderão 

representar em termos de impactes directos no alojamento do concelho, elaborámos o 

quadro 12, onde é aplicado o centro de cada um dos intervalos de confiança. 

 

Foi em primeiro lugar calculado o valor correspondente a cada uma das percentagens no 

total dos visitantes do Convento de Cristo para o ano de 2004. Esses valores facilmente 

foram comparados com o total de hóspedes para o mesmo ano, de onde se obtiveram os 

seguintes resultados:  

 

Quadro 12: APLICAÇÃO PRÁTICA DO CENTRO DE CADA UM DOS INTERVALOS DE 

CONFIANÇA  

 
% Turistas 

Convento 
% Hóspedes 

Turistas 26,5 83,8 

Tur/Cultura 20 63,2 

Tur/CC 8,5 

Que 

corresponde 

26,9 

 

 

 

Através da análise do quadro podemos concluir que uma percentagem bastante elevada 

(83,8%) do número total de hóspedes do concelho está compreendida nos visitantes do 

Convento de Cristo. Tal facto não será de estranhar, tendo em conta a notoriedade e a 



Sónia Pais Pereira   Capítulo V 

135 

relevância que o monumento tem para a cidade. Sendo um ex libris reconhecido, é também 

uma das visitas “obrigatórias” dos visitantes da cidade de Tomar.  

 

Relativamente aos turistas cuja motivação é cultural, e apesar de esta ser uma análise mais 

especializada, continuamos a observar uma percentagem relativamente significante 

(63,2%) para o número total de hóspedes, o que sugere que os visitantes da cidade têm as 

mesmas motivações que os visitantes do Convento. Tendo em conta as características da 

cidade de Tomar, a sua envolvente e a importância histórica que lhe está associada e 

partindo do pressuposto, já antes comprovado, que essas são algumas das condicionantes 

procuradas pelo tipo de turista cultural, o resultado não será surpreendente. 

 

No que diz respeito aos turistas que indicaram o Convento como sendo o factor principal 

da decisão da visita, observamos uma percentagem menor (26,9%) sobre o total de 

hóspedes. No entanto, tendo em conta os dados aqui analisados, este valor revela-se da 

máxima importância, pois o significado real deste resultado é fulcral para o presente 

estudo. Apesar das limitações que o este estudo possa conter, nomeadamente, no que diz 

respeito ao facto de o inquérito ter sido administrado num único mês, este resultado 

permite-nos concluir, com base na nossa amostra, que a presença de uma atracção cultural 

no concelho origina um acréscimo, aproximadamente, de 27% para o número total de 

hóspedes, o que, consequentemente, e de acordo com a teoria dos sistemas analisada no 

Capítulo I desta dissertação, se reflectirá nas actividades directamente e indirectamente 

ligadas ao turismo e por conseguinte, no volume de vendas e na economia local. Seria de 

todo o interesse, num estudo futuro, considerar a hipótese de distribuir a administração do 

questionário pelos vários meses do ano, pois perante os resultados aqui obtidos, 

poderíamos chegar a conclusões ainda mais reveladoras. 

 

 

H12: Uma parte considerável dos visitantes do Convento de Cristo consome as suas 

refeições em restaurantes e similares na cidade de Tomar 

 

Apesar de muitos dos visitantes serem apenas excursionistas e não pernoitarem na cidade, 

muitos deles acabam por aí consumir as suas refeições. Através da análise da tabela 14 
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respeitante ao cruzamento das variáveis “Tempo de Permanência” e “Alimentação”, 

verificamos que 51,5% das observações (136) correspondem a excursionistas, contra 

48,5% que correspondem a turistas. 

 

Tabela 14: ALIMENTAÇÃO *  TEMPO DE PERMANÊNCIA  

 

 
 

Tal como na análise que fizemos para a hipótese anterior, também aqui interessa averiguar 

qual a representatividade que os visitantes, cuja motivação é cultural e os visitantes cujo 

objectivo principal da viagem foi a visita ao Convento, têm no total dos resultados. 

 

Através do cruzamento das variáveis “Cultura” e “Alimentação”, chegámos à conclusão 

que os primeiros representam 78,1% do total de observações registadas, o que permite 

concluir, com base na nossa amostra, que as motivações culturais são relevantes no que diz 

respeito ao desenvolvimento do sector. 

 

Para os segundos, utilizando o cruzamento das variáveis “Objectivo da Visita” e 

“Alimentação”, chegámos a um resultado de 45,2% para o total das observações. Este 

resultado revela, tendo em conta a nossa amostra e as limitações que lhe possam estar 

associadas, a importância que a atracção exerce sobre o sector da restauração, tal como já 

tínhamos verificado para o sector do alojamento.  

 

A repercussão que a presença da atracção cultural tem na teia que representa o sistema 

turístico, pode aqui ser verificada através da análise de apenas duas actividades 
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características do turismo (alojamento e restauração), no entanto, e para que se possam 

retirar conclusões ainda mais contundentes, seria de todo o interesse que, em futuros 

estudos, o mesmo pudesse ser analisado não só pela parte da oferta, mas também pela parte 

da procura e para todas as actividades que o caracterizam. 

 

No próximo Capítulo será feita uma análise geral das várias conclusões a que chegámos 

através da verificação das hipóteses. Será feita a ponte entre a teoria exposta e a análise 

prática efectuada, onde averiguaremos se de facto existe uma intersecção entre as duas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

“As restrições de qualquer pesquisa são, porém, as pistas, que se deixam a outros 

investigadores, dispostos a viver a fascinante aventura de buscar respostas para enigmas 

por esclarecer e contribuir para a inserção de mais um pequeno sinal, no livro, 

incessantemente refeito, que descreve a evolução do conhecimento científico.” 

FERREIRA, Ana Maria 
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6.1 Introdução 

 

 

 

Nos vários Capítulos que compõem esta dissertação, houve a preocupação de conduzir o 

raciocínio através de um fio condutor, permitindo um encadeamento de ideias, essencial 

para chegarmos a uma conclusão geral acerca do problema exposto. 

 

Determinar se uma atracção turística de índole cultural, inserida num sistema turístico, 

poderá contribuir para o desenvolvimento económico de uma determinada região, foi a 

premissa que elegemos para a elaboração do presente estudo. A secção 4.3 do Capítulo IV, 

respeitante à metodologia adoptada, expõe o raciocínio que levou à elaboração da pergunta 

de partida. Foi a partir desta que prosseguimos o estudo que levou à elaboração dos três 

primeiros Capítulos que, uma vez interligados, justificam o objecto de estudo. 

 

Partimos do pressuposto que uma atracção turística, para exercer influência na região onde 

se insere, terá que estar inserida num sistema (secção 1.2, Capítulo I), onde as várias 

actividades que o compõem estão interligadas. As alterações que essas actividades poderão 

vir a sofrer terão uma repercussão em toda a teia que as interliga. Para conhecermos o 

sistema, temos também que conhecer os seus actores e foi essa a tarefa a que nos lançamos 

nas secções 1.3 e 1.4 do primeiro Capítulo, onde, definimos os conceitos de turista e 

excursionista, bem como de produtos, actividades e consumos turísticos. 

 

Esta dissertação centra-se na atracção turística cultural, uma vez que “nas regiões do 

interior menos desenvolvidas, onde os outros sectores económicos se encontram 

enfraquecidos (…), o turismo poderá ser o motor de arranque para uma nova filosofia 

económica, para uma nova visão estratégica, na qual o património existente, material ou 

imaterial, é a característica que a distingue das demais” (secção 3.4.1, Capítulo III).  

 

 6.1.1 Revisão geral das matérias 
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No Capítulo II, tendo por base vários autores que têm dirigido as suas investigações nesse 

sentido (Ashworth, 2000; Mckercher e du Cros, 2002; Greffe, 1999; Richards, 1996; 

Ferreira, 2003; Cuvelier, 1994), descrevemos a evolução da procura turística, aliada à 

evolução da própria sociedade, que levou à transformação da oferta turística, e consequente 

“comercialização” do património. O novo turista que surge na década de oitenta e cujas 

motivações são essencialmente culturais, é o resultado das transformações sociais que se 

fizeram sentir por essa época. O livre acesso à educação e à cultura, o incremento do tempo 

livre, a redução do número de elementos das famílias, leva ao aparecimento desta nova 

classe média, possuidora de um capital cultural elevado, que posiciona na mesma escala de 

valores do capital económico. Este novo turista não se detém nos produtos 

homogeneizados que caracterizaram as décadas anteriores, ele procura o único, o autêntico 

e o singular (secções 2.2 e 2.3, Capítulo II). O património passa a ser considerado como 

um recurso turístico essencial, e ao seu uso “conservador” até aqui, essencialmente, social 

e político, junta-se uma lógica de uso económico (secção 2.4, Capítulo II). 

 

O património enquanto recurso, não possui as condições necessárias que o habilitam a 

receber visitantes e, por conseguinte, não poderia ser objecto deste estudo, sendo 

indispensável todo um processo que permita transformá-lo num produto ou atracção 

turística. Nas secções 3.2 e 3.3, do Capítulo III é descrito o processo que leva a essa 

transformação, bem como as classificações que podemos atribuir a cada uma das atracções 

turísticas, decorrente das suas próprias características. A introdução de um sistema de 

gestão operativo (secção 3.3.1, Capítulo III) e a sua interpretação (secção 3.3.2, Capítulo 

III) são os factores essenciais a incorporar ao conceito de recurso cultural, quando a 

finalidade é a sua “comercialização”. 

 

Sendo o objectivo geral determinar qual o papel que a atracção turística cultural poderá vir 

a ter no desenvolvimento económico de uma determinada região, necessitamos de nos 

munir de ferramentas que nos auxiliem nessa tarefa, assunto discutido na secção 3.4 do 

Capítulo III.  

 

A avaliação dos impactes económicos tem sido um tema largamente desenvolvido ao longo 

dos anos de investigação, no âmbito do turismo. A particularidade compósita do turismo, a 
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dificuldade na obtenção de dados uniformes e passíveis de serem comparados, torna difícil 

a tarefa, daí que tenham sido desenvolvidas várias técnicas específicas para o seu estudo. 

Na secção 3.4 do Capítulo III foram descritas algumas dessas técnicas, nomeadamente, os 

multiplicadores turísticos e as tabelas de input-output. Apesar de estas técnicas serem 

utilizadas em vários estudos e por vários autores (Nijkamp et al, 1998; Jonhson e Thomas, 

1992; Gelan, 2003; Crompton et al, 2001; Vanhove, 1993; Archer, 1976), as mesmas 

revelam-se como possuidoras de várias limitações, aliadas sobretudo à forma como são 

efectuados os cálculos, sendo os resultados discutíveis e raramente comparáveis. No caso 

que aqui propomos analisar, a avaliação será feita apenas a nível económico e em termos 

de efeitos directos em algumas das actividades características do turismo. Não seria 

possível, no espaço de tempo concedido, obter os dados necessários para uma análise 

global, daí que este estudo se possa considerar como exploratório, fornecendo indicadores 

e pistas para futuras investigações mais abrangentes.  

 

Para comprovarmos a nossa tese, que pressupõe que a atracção turística cultural exerce um 

papel no desenvolvimento económico de uma determinada região, optámos por analisar um 

estudo de caso. Por razões, essencialmente, de proximidade, bem como de economia de 

tempo e de recursos financeiros, seleccionámos o Convento de Cristo e a cidade de Tomar. 

Visitado anualmente por milhares de visitantes, o Convento de Cristo é um ex libris da 

cidade que o ladeia. De forma a obtermos dados passíveis de serem analisados e 

convergentes com os objectivos que propusemos alcançar, construímos um questionário, 

que foi administrado aos visitantes do Convento de Cristo, cuja justificação de escolha e 

descrição foram desenvolvidas nas secções 4.5 e 4.6 do Capítulo IV, respeitante à 

metodologia adoptada para o presente trabalho. 

 

Por fim, a análise dos dados (Capítulo V) obtidos através do questionário, permitiu-nos 

chegar a algumas conclusões pertinentes e a alguns indicadores indispensáveis para uma 

região onde os estudos sobre o sector turístico são escassos ou mesmo inexistentes. As 

secções 6.2 e 6.3, deste Capítulo, têm como finalidade apresentar as conclusões retiradas 

da análise dos dados. 
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Nas secções 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 serão apresentadas as conclusões respeitantes à 

análise das várias hipóteses, que convergem com cada um dos objectivos específicos ou 

operacionais. Serão tiradas ilações decorrentes dessas conclusões e será verificado se as 

mesmas permitem alcançar cada um dos objectivos propostos. 

 

Sempre que se justifique, será feito um cruzamento com os assuntos discutidos nos vários 

Capítulos teóricos desta dissertação e serão apresentadas sugestões para futuros estudos, 

decorrentes das limitações surgidas ao longo deste percurso. 

 

A secção 6.3 abordará o objectivo geral traçado para a presente investigação e, por 

conseguinte, terá como finalidade lançar um comentário geral ao estudo desenvolvido. 

Serão, ainda, tecidas algumas considerações relativas à utilidade que os resultados obtidos 

poderão ter, para as futuras decisões a empreender pelos actores da região estudada. 

 

6.1.2 Objectivos do presente Capítulo 
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6.2 Conclusões relativas aos objectivos propostos  

No Capítulo IV, secções 4.3 e 4.6, enumerámos os objectivos específicos ou operacionais, 

directamente convergentes com o objectivo geral desta dissertação, bem como as hipóteses 

que possibilitam atingir cada um dos objectivos (ver quadro 4). O método seleccionado 

permite-nos, partindo da verificação das hipóteses, retirar conclusões e sistematizar ideias. 

Esta secção terá como objectivo principal verificar se cada um dos objectivos específicos 

foi alcançado, mediante a análise das conclusões retiradas da verificação das hipóteses que 

com eles concorrem.  

 

 

Para operacionalizarmos o objectivo proposto desenvolvemos as hipóteses H1, H2, H3, 

H4, H5, H6 e H7. Através da leitura dos resultados obtidos na secção 5.6 do Capítulo 

precedente, no que respeita ao perfil do visitante do Convento de Cristo, e tendo por base a 

nossa amostra, podemos concluir que os visitantes das atracções culturais se podem 

caracterizar da seguinte forma: 

 

1. Possuidores de habilitações literárias ao nível superior (H1); 

2. Possuidores de rendimentos acima da média nacional (H1); 

3. Como motivação elegem a cultura, que aliam às características do património 

(H3); 

4. Na sua maioria são excursionistas (não permanecem mais de 24 horas no local 

visitado) (H4); 

5. Os visitantes que se incluem no grupo dos turistas optam por short-breaks (uma ou 

duas noites) e elegem como local de alojamento, estabelecimentos de categoria 

superior (H4, H5); 

6. Viajam em grupo, em veículo próprio e preferem ser os próprios a organizar a 

viagem (H6, H7); 

6.2.1 Objectivo específico ou operacional 1: Conhecer as principais características e 

motivações do visitante das atracções culturais, identificando-o como consumidor do 

tipo de turismo cultural 
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As características atrás enumeradas são as que se revelaram como as predominantes para 

este tipo de visitante porém, para que possamos alcançar o objectivo proposto, teremos de 

verificar se o mesmo se poderá classificar como consumidor do tipo de turismo cultural. 

Para tal recorremos a alguns indicadores do Projecto Atlas (quadro 11), e podemos 

concluir que, tal como o turista cultural definido neste projecto, o visitante do Convento de 

Cristo detém um curso superior, tem rendimentos elevados e a sua motivação é de índole 

cultural. No entanto, no que diz respeito à idade, os visitantes do convento de Cristo não se 

incluem na mesma classe de idades dos visitantes identificados no Projecto Atlas, razão 

pela qual rejeitámos H3 (os visitantes do Convento de Cristo concentram-se, na sua 

maioria, abaixo dos 30 anos de idade).  

 

Outros estudos (McKercher e du Cros, 2002), da mesma índole, incluem o turista cultural 

numa classe de idades mais avançada, razão pela qual concluímos que, esta característica 

não será decisiva para a não classificação do visitante do Convento de Cristo como 

consumidor do tipo de turismo cultural, uma vez que todas as outras se verificam.  

 

Como conclusão geral desta secção definimos que o visitante da atracção turística cultural, 

Convento de Cristo, é detentor das características do tipo de turista cultural pelo que o 

podemos classificar enquanto tal. 

 

 

 

De acordo com o desenvolvido na secção 3.2 do Capítulo III, a classificação das atracções 

é indispensável, na medida em que, de certa forma, ela será reveladora das principais 

características da atracção, e, por conseguinte, útil para a definição de objectivos 

estratégicos. 

 

De acordo com Mill e Morrison (1984), uma atracção turística primária tem atractividade 

suficiente para ser o ponto de partida para as decisões de visita. Através da verificação de 

H8 (secção 5.7, Capítulo V), podemos concluir que o Convento de Cristo se apresenta 

6.2.2 Objectivo específico ou operacional 2: Classificar a atracção turística 
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como sendo uma atracção primária, uma vez que 60% dos seus visitantes indicaram a 

mesma como sendo o factor principal da decisão da visita.  

 

Classificamo-la ainda como de carácter internacional, tendo em conta que a mesma foi 

distinguida pela UNESCO, em 1983, como Património da Humanidade, o que revela a 

importância da mesma no contexto internacional, e também porque, no concelho em que se 

insere, este monumento é o único que tem uma percentagem maior de visitantes 

estrangeiros do que nacionais.  

 

Por conseguinte concluímos que o objectivo proposto foi atingido. 

 

 

 

O inquérito construído foi direccionado apenas para o lado da procura, razão pela qual, 

todas as conclusões que possamos retirar através dos dados dele extraídos, digam respeito 

às opiniões e acepções da procura.  

 

De forma a alcançarmos o objectivo proposto, elaborámos duas hipóteses (H9 e H10), cuja 

verificação forneceu indicadores fundamentais. Através da análise desenvolvida na secção 

5.8 do Capítulo V, podemos concluir que os visitantes consideram a gestão operacional do 

monumento insatisfatória, uma vez que nas operações que lhes dizem directamente 

respeito (sinalética, informação disponível, qualidade dos serviços de apoio e conservação 

do monumento), estes atribuem uma nota negativa (H9). Porém, a mesma não é 

condicionante para a satisfação que os mesmos retiram da visita, uma vez que apesar da 

nota negativa dada à gestão operativa da atracção, estes considerarem que a visita está 

acima do razoável, classificando-a, na sua maioria como boa, muito boa ou excelente. 

Através da verificação de H10 concluímos que os atributos da atracção (autenticidade, 

beleza da envolvente, interesse histórico) são suficientemente fortes para provocar esta 

reacção e superar as decepções causadas pela fraca gestão operacional. 

6.2.3 Objectivo específico ou operacional 3: Identificar, em termos de procura, se 

existe uma boa percepção e classificação no que diz respeito à gestão operacional da 

atracção 
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O objectivo foi alcançado, uma vez que, através da análise dos dados, podemos chegar a 

conclusões respeitantes à percepção do visitante face a elementos directamente 

convergentes com a gestão operacional do monumento. Concluímos que a classificação 

relativa a esses elementos é negativa, no entanto essa classificação não condiciona as 

impressões que os visitantes recolhem da visita efectuada. 

 

 

 

Na secção 5.9 do Capítulo V procedemos à verificação das hipóteses H11 e H12, 

essenciais para obtermos dados que possibilitem alcançar o objectivo proposto. Através da 

análise dos resultados obtidos pela verificação de H11, podemos concluir, tendo em conta 

as limitações que este estudo acarreta (secção 4.8, Capítulo IV) que a atracção turística 

cultural (Convento de Cristo) tem um papel preponderante no sector do alojamento do 

concelho Tomar, uma vez que o total do grupo dos turistas, incluído nos visitantes do 

Convento de Cristo, representa uma percentagem bastante elevada no total do número de 

hóspedes do concelho. Porém este facto, tal como foi referido anteriormente, não é de 

estranhar, uma vez que o Convento de Cristo é uma atracção primária, com características 

únicas e serão raros os turistas que, deslocando-se ao concelho, não visitem o monumento.  

 

A análise torna-se mais reveladora quando a particularizamos, e ao distinguirmos apenas 

os turistas cujas motivações são culturais concluímos que também estes têm um papel 

considerável para o total de hóspedes, embora numa percentagem menor, o que leva a 

concluir que uma grande percentagem dos turistas da cidade de Tomar tem motivações 

semelhantes aos visitantes do Convento de Cristo. Esta conclusão sugere que existe um 

mercado potencial, composto por alguns dos visitantes do Convento de Cristo, uma vez 

que, de acordo com a nossa amostra, aproximadamente 25% dos visitantes do Convento de 

Cristo, acabam por não visitar a cidade de Tomar. 

 

6.2.4 Objectivo específico ou operacional 4: Avaliar os impactes directos, a nível de 

alojamento e restauração, produzidos pelos visitantes da atracção, na região onde 

esta se insere 
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Ao analisarmos a representatividade, no número total de hóspedes, dos turistas cujo 

objectivo principal da viagem foi a visita ao Convento de Cristo obtivemos resultados 

bastante pertinentes. Estes representam mais de um quarto dos hóspedes que pernoitam no 

concelho, o que leva a concluir, com base no trabalho exposto, que a atracção turística 

cultural tem uma importância significativa para o desenvolvimento do sector do 

alojamento no concelho de Tomar. 

 

Apesar de ao nível da restauração não possuirmos dados oficiais que identifiquem o sector, 

podemos chegar a algumas conclusões relativamente à força que a atracção exerce sobre o 

mesmo, tendo por base a nossa amostra, recorrendo a frequências e através da análise de 

H12. 

 

Tal como para o alojamento, também para a restauração os visitantes do Convento de 

Cristo têm um papel relevante, embora não possamos precisar a sua representatividade 

para o total do sector. Podemos, no entanto, concluir, e tendo em conta as limitações já 

identificadas, que o número de visitantes do Convento de Cristo que acaba por consumir as 

suas refeições na cidade de Tomar é superior aos que aí acabam por pernoitar. Isto deve-se, 

essencialmente, ao facto de a maioria dos visitantes ser excursionista, tal como verificámos 

através da análise de H4.  

 

Também as motivações culturais representam uma percentagem significativa do total de 

visitantes, o que vem mais uma vez confirmar a ideia, atrás exposta, da existência de um 

mercado potencial a ter em conta para um acréscimo nas despesas turísticas. 

 

Relativamente aos visitantes cujo objectivo da visita é o Convento de Cristo e que acabam 

por consumir as suas refeições na cidade, podemos concluir que também estes, embora 

numa percentagem menor, têm um papel expressivo no desenvolvimento do sector. Mais 

uma vez realçamos a importância deste tipo de visitante para o estudo que desenvolvemos, 

sendo que os resultados obtidos através da análise das respostas deste, representam a mais 

valia que a atracção poderá trazer para o concelho, independentemente de outros factores 

que possam contribuir de alguma forma para o seu desenvolvimento. 

 



Sónia Pais Pereira   Conclusões 

148 

Pelo exposto, podemos concluir, tendo em conta as limitações já identificadas, que 

conseguimos alcançar o objectivo proposto, dentro dos parâmetros estabelecidos. Será, no 

entanto, importante reflectir sobre o facto de esta avaliação de impacto poder servir como 

estudo exploratório para uma análise mais abrangente, onde serão consideradas todas as 

actividades englobadas no sistema turístico, o que se revelará da máxima importância para 

as decisões políticas do concelho de Tomar, bem como para qualquer outra região do país 

com as mesmas características. 
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6.3 Objectivo geral: Identificar a atracção turística de índole cultural como 

factor propiciador de desenvolvimento económico-turístico da região onde 

se insere 

A pergunta que traçou a linha orientadora desta dissertação era já um esboço do que viria a 

ser o objectivo geral da mesma. O alvo desenhado (ver figura 14) tinha como centro a 

atracção turística, cujo anel seguinte, respeitante ao sistema turístico, a englobava, que por 

sua vez estava envolto por um outro anel, pertencente ao desenvolvimento económico 

regional. Todos interligados através da actividade turística. 

 

Sendo esta uma investigação de âmbito teórico-prático, os primeiros três Capítulos foram 

concebidos tendo como objectivo criar uma matriz teórica, com base em estudos 

existentes. O estudo de caso foi essencial para comprovarmos essa teoria e foi também 

com base nele que podemos chegar a algumas conclusões pertinentes, que serão sem 

dúvida importantes para a Direcção do Convento de Cristo, mas também para a autarquia 

tomarense, uma vez que fornecem algumas pistas relativas aos hábitos de consumo dos 

visitantes do concelho, assim como ao papel que a atracção representa no seu sistema 

turístico. 

 

As várias considerações retiradas de cada um dos objectivos operacionais delineados, 

permitem-nos concluir que alcançamos o objectivo geral, identificando a atracção turística 

cultural como propiciadora de desenvolvimento económico na região onde se insere.  

 

O primeiro e segundo objectivos contribuem para reconhecermos a atracção turística e o 

seu visitante enquanto inseridos no tipo de turismo cultural, importante para quaisquer 

medidas estratégicas que se pretendam desenvolver. O terceiro objectivo permite-nos 

identificar algumas das lacunas existentes na gestão do Convento de Cristo, que serão, 

oportunamente, transmitidas à Direcção do monumento, na expectativa de que possamos 

contribuir para uma melhoria das condições de recepção ao visitante. Finalmente o quarto 

objectivo, que converge directamente com o objectivo geral traçado, permite-nos alcançar 

conclusões relevantes, uma vez que, no que diz respeito ao alojamento e à restauração, 
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conseguimos identificar a atracção como propiciadora de desenvolvimento, tendo também 

sido identificado um mercado potencial a ser explorado, constituído pelos visitantes do 

Convento de Cristo que acabam por não visitar a cidade mas que são detentores de 

características semelhantes às dos que a visitam, o que poderá contribuir para um 

desenvolvimento acrescido do sector e, por conseguinte, da região onde este actua.  

 

Estamos conscientes que, tal como para qualquer outra pesquisa, também esta detém 

determinadas restrições, não sendo nossa pretensão generalizar os resultados a todas as 

atracções turísticas de índole cultural. No entanto, consideramos que, para o caso estudado, 

os resultados obtidos são determinantes para as futuras acções empreendidas tanto pela 

direcção do Convento de Cristo, como pela autarquia, uma vez que estes revelam a 

existência de sinergias, que quando exploradas da melhor forma poderão resultar num 

melhor aproveitamento dos recursos existentes e consequente aperfeiçoamento das 

interligações do sistema turístico.  

 

A presente dissertação pretende, tão só e apenas, figurar como um pequeno apontamento, 

uma pista para futuras investigações, essenciais para a definição da trajectória que nos 

conduz ao progresso do conhecimento científico. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
          

1. Características Sócio-Económicas             
                
1.1 Sexo      1.2 Estado Civil      
 1.1.1 Feminino      1.2.1 Solteiro    
 1.1.2 Masculino      1.2.2 Casado    
      1.2.3 Divorciado    
      1.2.4 Viúvo    
                
1.3 Idade   1.4 Rendimentos        
 1.3.1  15-34     1.4.1  até 2 x SM (até 731,20 €)    
 1.3.2  35-44     1.4.2  de 2 a 4 x SM (até 1462,40 €)   
 1.3.3  45-54     1.4.3  de 4 a 6 x SM (até 2193,60 €)   
 1.3.4  55-64     1.4.4  mais de 6 SM     
 1.3.5  + de 65          
                 

1.5 Habilitações Literárias   
1.6 
Profissão/Ocupação     

 1.5.1 Básico    1.6.1 Quadro Superior e Médio    
 1.5.2 Preparatório    1.6.2 Empregado Comércio, Indústria e Serviços   
 1.5.3 Secundário    1.6.3 Empresário      
 1.5.4 Superior    1.6.4 Profissional liberal     
 1.5.5 Outro    1.6.5 Funcionário público     
    1.6.6 Estudante      
 Especificar:     1.6.7 Doméstica      
    1.6.8 Reformado      
    1.6.9 Outro não activos     
          

2. Identificação das zonas emissoras             
          
2.1 Local de residência         
 2.1.1 Portugal     Distrito        
 2.1.2 Europa     País        
 2.1.3 Outro     Especificar        
          

3. Meio de transporte utilizado              
          
 3.1 Rodoviário         
  3.1.1 Veículo próprio       
  3.1.2 Veículo de aluguer       
  3.1.3 Autocarro        
          
 3.2 Ferroviário          
          

4. Viagem organizada por:               
          
 4.1 Agência de viagens/Operador turístico       
 4.2 Entidade associativa/recreativa        
 4.3 Pelo próprio          
 4.4 Outros          
          
 Especificar:             
          



          
          
                    

5. Caracterização do grupo em viagem           
          
 5.1 Uma pessoa          
 5.2 Duas pessoas          
 5.3 Três pessoas          
 5.4 Quatro pessoas         
 5.5 Mais de quatro pessoas        
          

6. Frequência da visita                 
          
 6.1 Primeira visita         
 6.2 Segunda visita         
 6.3 Terceira a quinta visita        
 6.4 Outros          
          
 Especificar:            
          

7. Motivações e impressões dos visitantes           
          
7.1 Motivações de índole:         
 7.1.1 Cultural          
 7.1.2 Lazer          
 7.1.3 Educativa/Investigação        
 7.1.4 Negócios          
 7.1.5 Visita a Parentes e amigos (VFR)       
 7.1.6 Interesses paisagísticos/natureza       
 7.1.7 Outros          
          
 Especificar:            
          
7.2 Pontos fortes/Pontos fracos        
          
 7.2.1 Indicar três pontos fortes que observou no Convento de Cristo   
                
                
                
          
 7.2.2 Indicar três pontos fracos que observou no Convento de Cristo   
                
                
                
          
7.3 Como classifica, no seu conjunto, a visita que acabou de fazer    
          
 7.3.1 Má          
 7.3.2 Razoável           
 7.3.3 Boa          
 7.3.4 Muito boa          
 7.3.5 Excelente          
          
          



          
          
          
                    

8. Dos seguintes grupos, em qual se insere           
          
 8.1 Visita exclusiva ao Convento de Cristo, incluída num itinerário pela região   
 8.2 Visita à cidade de Tomar, incluíndo nesta, a visita ao Convento de Cristo    
 8.3 Visita principal ao Convento de Cristo, aproveitando o facto para visitar a cidade de Tomar    
 8.4 Outros          
          
 Especificar:              
          

9. Tempo de permanência no concelho           
          
 9.1 menos de 1 dia         
 9.2 de 1 a 3 dias          
 9.3 de 3 a 5 dias          
 9.4 de 5 a 7 dias          
 9.5 de 7 a 10 dias          
 9.6 mais de 10 dias         
          

10. Meio de Hospedagem no concelho  11. Alimentação  no concelho   
          
10.1 Hotel      11.1 Restaurante    
10.2 Residencial      11.2 Bares e similares   
10.3 Pensão      11.3 Local de alojamento   
10.4 Parque de Campismo      11.5 Outros    
10.5 TER       Especificar:      
10.6 Segunda Residência          
10.7 Casa Familiares e Amigos         
10.8 Outros          
Especificar:             
          

12. Comportamento de gastos do visitante no concelh o       
          
12.1 Alojamento      12.2 Alimentação       
 12.1.1 de 25 a 50 €/noite     12.2.1 de 5 a 10 €/refeição   

 
12.1.2 de 50 a 100 
€/noite     12.2.2 de 10 a 15 €/refeição   

 
12.1.3 mais de 100 
€/noite     12.2.3 15 a 20 €/refeição   

      12.2.4 mais de 20€/refeição   
          
12.3 Lazer (custo aproximado)           
 12.3.1 Entradas monumentos        
 12.3.2 Espectáculos         
 12.3.3 Excursões          
 12.3.4 Outras actividades        
 12.3.5 Compras          
 12.3.6 Outros          
 Especificar:            
          

   OBRIGADO!     
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1. Características Sócio-Económicas             
                
1.1 Sexo      1.2 Estado Civil      
 1.1.1 Feminino      1.2.1 Solteiro    
 1.1.2 Masculino      1.2.2 Casado    
      1.2.3 Divorciado    
      1.2.4 Viúvo    
                
1.3 Idade   1.4 Rendimentos        
 1.3.1  15-34     1.4.1  até 2 x SM (até 731,20 €)    
 1.3.2  35-44     1.4.2  de 2 a 4 x SM (até 1462,40 €)   
 1.3.3  45-54     1.4.3  de 4 a 6 x SM (até 2193,60 €)   
 1.3.4  55-64     1.4.4  mais de 6 SM     
 1.3.5  + de 65     1.4.5 Sem rendimentos    
                 

1.5 Habilitações Literárias   
1.6 
Profissão/Ocupação     

 1.5.1 Básico    1.6.1 Quadro Superior e Médio    
 1.5.2 Preparatório    1.6.2 Empregado Comércio, Indústria e Serviços   
 1.5.3 Secundário    1.6.3 Empresário      
 1.5.4 Superior    1.6.4 Profissional liberal     
 1.5.5 Outro    1.6.5 Funcionário público     
    1.6.6 Estudante      
 Especificar:     1.6.7 Doméstica      
    1.6.8 Reformado      
    1.6.9 Outros Especificar:       
          

2. Identificação das zonas emissoras             
          
2.1 Local de residência         
 2.1.1 Portugal     Distrito        
 2.1.2 Europa     País        
 2.1.3 Outro     Especificar        
          

3. Meio de transporte utilizado              
          
 3.1 Rodoviário         
  3.1.1 Veículo próprio       
  3.1.2 Veículo de aluguer       
  3.1.3 Autocarro        
          
 3.2 Ferroviário          
          

4. Viagem organizada por:               
          
 4.1 Agência de viagens/Operador turístico       
 4.2 Entidade associativa/recreativa        
 4.3 Pelo próprio          
 4.4 Outros          
          
 Especificar:             
          
          
          



                    

5. Caracterização do grupo em viagem           
          
 5.1 Uma pessoas          
 5.2 Duas pessoas          
 5.3 Três pessoas          
 5.4 Quatro pessoas         
 5.5 Mais de quatro pessoas        
          

6. Frequência da visita                 
          
 6.1 Primeira visita         
 6.2 Segunda visita         
 6.3 Terceira a quinta visita        
 6.4 Outros          
          
 Especificar:            
          

7. Motivações e impressões dos visitantes           
          
7.1 Motivações de índole:         
 7.1.1 Cultural          
 7.1.2 Lazer          
 7.1.3 Educativa/Investigação        
 7.1.4 Negócios          
 7.1.5 Visita a Parentes e amigos (VFR)       
 7.1.6 Interesses paisagísticos/natureza       
 7.1.7 Outros          
          
 Especificar:            
          
7.2 Pontos fortes/Pontos fracos        
     Forte Fraco    
7.2.1 Interesse histórico           
7.2.2 Beleza da envolvente           
7.2.3 Originalidade/singularidade/autenticidade        
7.2.4 Preservação/conservação          
7.2.5 Sinalização           
7.2.6 Informação (guia, acompanhamento, etc)        
7.2.7 Qualidade serviços de apoio (cafetaria, loja, wc)        
7.2.8 Outros           
Especificar:             
          
7.3 Como classifica, no seu conjunto, a visita que acabou de fazer    
          
 7.3.1 Má          
 7.3.2 Razoável           
 7.3.3 Boa          
 7.3.4 Muito boa          
 7.3.5 Excelente          
          
          
          
          



          
                    

8. Dos seguintes grupos, em qual se insere           
          
 8.1 Visita exclusiva ao Convento de Cristo, incluída num itinerário pela região   
 8.2 Visita à cidade de Tomar, incluíndo nesta, a visita ao Convento de Cristo    
 8.3 Visita principal ao Convento de Cristo, aproveitando o facto para visitar a cidade de Tomar    
 8.4 Outros          
          
 Especificar:              
          

9. Tempo de permanência no concelho           
          
 9.1 menos de 1 dia         
 9.2 de 1 a 3 dias          
 9.3 de 3 a 5 dias          
 9.4 de 5 a 7 dias          
 9.5 de 7 a 10 dias          
 9.6 mais de 10 dias         
          

10. Meio de Hospedagem no concelho  11. Alimentação  no concelho   
          
10.1 Hotel      11.1 Restaurante    
10.2 Residencial      11.2 Bares e similares   
10.3 Pensão      11.3 Local de alojamento   
10.4 Parque de Campismo      11.5 Outros    
10.5 TER       Especificar:      
10.6 Segunda Residência          
10.7 Casa Familiares e Amigos         
10.8 Outros          
Especificar:             
          

12. Comportamento de gastos do visitante no concelh o       
          
12.1 Alojamento      12.2 Alimentação       
 12.1.1 de 25 a 50 €/noite     12.2.1 de 5 a 10 €/refeição   

 
12.1.2 de 50 a 100 
€/noite     12.2.2 de 10 a 15 €/refeição   

 
12.1.3 mais de 100 
€/noite     12.2.3 15 a 20 €/refeição   

      12.2.4 mais de 20€/refeição   
          
12.3 Lazer              
 12.3.1 Entradas monumentos        
 12.3.2 Espectáculos         
 12.3.3 Excursões          
 12.3.4 Outras actividades        
 12.3.5 Compras          
 12.3.6 Outros          
 Especificar:            
          
          

   OBRIGADO!     
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