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resumo 
 
 

O turismo é actualmente uma das principais actividades em expansão no 
mundo. Muitos territórios insulares e pequenos em busca de desenvolvimento 
económico optam por escolhê-lo como sector alternativo. Porém o turismo 
como qualquer indústria produz impactes a nível ambiental, económico e social 
nos locais onde é desenvolvido. 
 
Esta nova visão que se tem acerca das actividades turísticas, vem contradizer 
à antiga teoria que considerava o turismo como uma indústria “sem fumo”, isto 
é que não causava poluição e /ou perturbações aos residentes dos países de 
recepção dos turistas. 
 
Como forma de se conhecer os impactes do turismo com relevância para os 
Pequenos Estados Insulares face às vulnerabilidades que apresentam, 
decidiu-se escolher o tema “ A avaliação dos Impactes Ambiental e Socio-
económicos causados pelo turismo. Devido a amplitude do tema e da 
versatilidade do sector em causa, optamos por centrar a nossa análise nos 
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) de África, tendo 
como caso de estudos São Tomé e Príncipe. Gostaríamos de salientar que 
como metodologia de investigação se utilizou o inquérito/ questionário. 
 
O objectivo da desta dissertação é conhecer a percepção dos santomenses 
residentes em São Tomé e Príncipe relativamente aos efeitos gerados pelas 
actividades turísticas no território e apresentar conclusões e recomendações  
de modo a possibilitar que a actividade se desenvolva de forma mais 
sustentável possível. 
São Tomé e Príncipe é um país de 1001 km2 e apresenta muitos animais e 
plantas endémicas, assim como uma elevada taxa de endemicidade, tanto a 
nível da flora como da fauna. Por essa razão carece de um desenvolvimento 
sustentável para a sua preservação. 
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abstract 
 

Actually, tourism is on of the most important economical activities in the 
expansion throughout the World. Many insulars and smalls territories that are 
looking for economical development have been chose tourism as an 
alternative. Therebefore, tourism as an industry can cause not only an 
environment impact, but also economical and social impact in the place where 
it has implemented. This new concept about tourism activities as been 
contradicting the old theory that had been considering tourism as an “industry 
without smoke”,e.g. that could not provide pollution and / or perturbation to the 
residents of the country that receives tourist. 
 
With major objective to know impacts of the tourism with special attention to the 
small and insular states considering several vulnerability of those countries, we
 have decided to choose the theme “evaluation of environment and socio-
economical impacts caused by tourism”. Due  to the amplitude of the theme 
and versatility of the sector, we have decided to focus our attention in the small  
and insular states in development (SIDS) in Africa having as a case of study 
Sao Tomé and Príncipe. 
 
We also would like to add that the methodology of the investigation for this 
dissertation was inquire/questioner. 
 
The objective of this dissertation is to know the perception of the santomean 
residents in Sao Tomé e Príncipe in relation to the effects of the tourism 
activities in the territory and present conclusions and recommendations in view 
to enable the development of tourism in the territory in the way more sustained 
as possible. 
 
Sao Tomé and Príncipe is a country with 1001 km2 with several endemics 
plants and animals that need a sustainable development of the tourism for their 
preservation. 
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 Aspectos Conceptuais do Turismo e do Ambiente 

 

1.1 Introdução 

 

O turismo é uma actividade em crescente expansão no mundo. De 

acordo com a OMT (1999:1), nos últimos 25 anos, o turismo tem 

sofrido uma evolução bastante grande enquanto fenómeno económico 

e social. 

 

Ainda de acordo com a OMT (1999:1) a informação estatística sobre 

a natureza, o progresso e as consequências do turismo é na 

generalidade escassa e incompleta, o que priva os governos, as 

empresas e os cidadãos de informação fidedigna que permita 

melhorar a eficácia das políticas públicas, a eficácia dos negócios das 

empresas e a melhoria de qualidade de vida dos visitantes e dos 

anfitriões.  

 

Para Costa e Buhalis (2005, in Cirino, 2008:50) o turismo assume um 

papel crescente nas sociedades contemporâneas e é actualmente a 

maior indústria a nível mundial. Para uns, é uma actividade 

económica, enquanto que para outros não é uma actividade 

económica, mas sim uma pratica social capaz de gerar actividades 

económicas em torno de diversas actividades económicas. 
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O turismo é um sector que contribui para a valorização sociocultural, 

económica ou ambiental. Sociocultural, por promover a divulgação 

da cultura popular, no que respeita às práticas e as formas de 

expressão artísticas tradicionais, e ainda a preservação patrimonial, 

histórica e arquitectónica. Económica, pela capacidade de dinamizar 

actividades produtivas complementares, criando postos de trabalho e 

melhoria de condições de vida e de trabalho da população activa, 

bem como, através da retenção de divisas, valorizando o 

investimento produtivo e a revitalização do tecido empresarial. 

Ambiental, ao criar condições para que se efective a preservação do 

meio ambiente; ao permitir a protecção de espécies assim como ao 

favorecer a criação de áreas protegidas e reservas naturais. 

 

 Para Sinclair (1982, in Coelho, 2007: 14) o turismo é um produto 

composto por: transporte, alojamento, restauração, entretenimento, 

recursos naturais, outras instalações e serviços tais como, lojas e 

circulação de moedas. Para este autor o turismo não é uma indústria 

de ‘per si’, mas um ‘cluster’ de indústrias e mercados 

internacionalizados localizados em vários países. 

 

Ainda não é consensual se considerar o turismo como uma indústria. 

Para os que o consideram como uma indústria, entendem o seu 

‘output’ como um produto, Tooman (1997b, in Coelho, 2007:11). 

Também Cabugueia (2005:98) defende o turismo como uma 

indústria, tendo como base as seguintes razões: 

 

1ª Pela existência de uma organização dentro do sector que 

promove viagens e beneficia os locais receptores. 

 

2ª Pelos meios que utiliza e pelos resultados que produz – 

aproveita os bens da natureza sem os consumir nem os esgotar. 
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Também emprega uma grande quantidade de mão–de–obra, exigindo 

um investimento de enormes montantes financeiros. 

 

3ª Proporciona rendimentos individuais e empresariais e origina 

receitas para os Estados, fomentando a entrada de divisas na balança 

de pagamentos. 

 

4ª O turismo produz ainda múltiplos impactes na economia dos 

países, valoriza os imóveis e impulsiona a construção civil. 

 

A definição deste fenómeno crescente em todo o mundo nos últimos 

anos é deveras complexo, assim como a própria designação do 

turista. De acordo com Cunha (1997:4) a definição do termo turista 

deve estar centrada em 4 aspectos a saber: deslocação, residência, 

duração de permanência e remuneração.  

 

Devido a várias definições que são apresentadas por diferentes 

autores, tal denota também a não existência de uma homogeneidade 

de definições relativamente ao turismo. 

 

Os conceitos/definições ligadas ao turismo, inseridos neste capítulo, 

procuram clarificar a visão economicista frequentemente associada à 

esta actividade, procurando trazer à reflexão as vertentes ambiental 

e social intrínsecas a este fenómeno, muitas vezes negligenciadas. 

 

Assim na sessão 1.2.1 pomos em evidência as diferentes definições 

apresentadas por vários autores acerca do turismo de uma forma 

geral. A secção 1.2.2 é dedicada à definição do turismo pelo lado da 

procura, enquanto que a secção, 1.2.3 é dedicada à definição pelo 

lado da oferta. Tendo em conta que uma das peças fundamentais no 

fenómeno turístico está assente no visitante/turista, devido às suas 

acções na área de destino, na secção 1.2.4 apresenta-se os conceitos 
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do turista, do visitante e a diferença entre ambos. Na secção 1.2.5 

apresentamos a definição acerca da área de destino.  

 

Como na presente dissertação estabelecemos uma interligação entre 

a área de turismo e do ambiente, decidimos nas secções seguintes 

apresentar diferentes conceitos ligados ao ambiente. Nesta óptica na 

secção 1.3.1 apresentamos a definição sobre o ambiente e a secção 

1.3.2 é dedicada ao ecossistema. O conceito de desenvolvimento 

sustentável muito debatido na actualidade, é apresentado na secção 

1.3.3. Por causa das divergências existentes relativamente à 

definição de ecoturismo, decidimos apresentar na secção 1.3.4 uma 

definição que achamos ser mais esclarecedora.  

 

Uma das condições para o desenvolvimento sustentável do turismo 

sobretudo em pequenos territórios ou estados insulares é a 

determinação da capacidade de carga. Tendo em conta a importância 

do conhecimento sobre a matéria, apresentamos na secção 1.3.5 este 

conceito. 

 

O sucesso do desenvolvimento do turismo em qualquer país/região 

depende sobretudo da forma como foi feito o planeamento das 

actividades turísticas. Por esta razão achamos imprescindível a 

inclusão deste conceito (ver secção 1.3.6.) 

 

Como forma de gerir bem os espaços e fazer um devido 

enquadramento das actividades turísticas, torna-se necessário 

proceder o ordenamento do território. Assim na secção 1.3.7 

apresentamos a definição de ordenamento do território. Para 

encerrarmos o ciclo de conceitos, escolhemos a definição acerca da 

avaliação de impactes ambientais que é apresentada na secção 1.3.8. 

 

 



Pag. 5 

1.2 Definição de conceitos turísticos 

 

1.2.1 Turismo 

 

O fenómeno turístico está em forte expansão no mundo e já é notório 

a sua importância em termos ambientais, económicos e sociais, em 

muitos países. De acordo com pertinência do tema desta dissertação 

decidiu-se por apresentar um conjunto de definições que reflectem a 

forma como é visto e analisado o turismo por diversos estudiosos 

sobre o assunto. 

 

Geralmente as definições que encontramos nas literaturas sobre o 

turismo estão mais dirigidas para o lado da procura do que da oferta.  

Segundo Eusébio (2006:8) no conjunto das diversas abordagens que 

têm sido apresentadas para entender o turismo, a abordagem 

sistémica é considerada a mais adequada para a compreensão deste 

fenómeno. Os nomes dos autores que aqui são referenciados utilizam 

esta abordagem para definirem o turismo. Leiper (1979), Mathieson e 

Wall (1990), Mill e Morison (1992), Poon(1993), Gunn (1994), 

Chadwick (1994) e Middleton (2001). 

 

Atendendo que há um organismo reitor do turismo a nível mundial, a 

OMT (1998), que adoptou uma definição aprovada pela Comissão de 

Estatística da Organização das Nações Unidas (ONU), optamos por 

iniciar o ciclo de definições com esta definição.  

 

Segundo a OMT (1999:1) o turismo é definido como “actividades 

praticadas pelos indivíduos durante as suas viagens e permanências 

em locais situados fora do seu ambiente habitual, por um período 

contínuo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, negócios 

e outros”.  
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De acordo com a OMT (1999:15) o termo turismo não pode ser 

definido por si próprio independentemente dos indivíduos que são os 

autores deste fenómeno. 

 

1.2. 2 Definição de turismo pelo lado da Procura 

 

Segundo Cooper et al (1998, in Eusébio, 2006:16) as definições de 

procura turística variam com as perspectivas do autor, significando 

que as definições deste conceito apresentadas por um economista 

são diferentes das enunciadas por um geógrafo, sociólogo ou 

psicólogo. As definições do turismo do lado da procura estão 

relacionadas com os aspectos dos praticantes do turismo, isto é, os 

turistas e os excursionistas (os visitantes), as áreas geográficas e as 

acções que os mesmos intervenientes exercem na «área – destino» e 

ou área intermédia ou de trânsito. Neste contexto são apresentadas 

algumas das várias definições existentes. 

 

De acordo com Eusébio (2006:9) uma das primeiras definições 

conceptuais de turismo do lado da procura foi apresentada pelo 

economista Austríaco Herman Von Shulland em 1910. Porém, 

optamos por outras por serem mais recentes. Assim, Mathieson e 

Wall (1982, in Costa, 2005:282) definem o turismo como sendo o 

movimento das pessoas para fora das suas áreas habituais de 

residência habitual, por períodos não inferiores a vinte e quatro 

horas, bem como os impactes que essas mesmas pessoas geram a 

nível das áreas – destinos, com particular destaque para os impactes 

a nível da cultura, do património e da sociedade. 

 

Murphy (1985, in Costa, 2005:283) apresenta uma definição igual, 

“referindo que o cerne do estudo e da questão do turismo está na 

relação, e no impacte que este estabelece, entre os modelos sociais e 

civilizacionais dos turistas e das comunidades hospitaleiras.” 
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Leiper (in Costa, 2005:282) define a actividade do turismo como 

“envolvendo três sistemas, sendo dois destes, as áreas geradoras do 

turismo e as regiões em trânsito, que existem exclusivamente para 

servirem de suporte àquilo que é o propósito do fenómeno: «as 

regiões destino»”. A questão do turismo centra-se no estudo deste 

sistema receptor, onde pontificam os valores de indução do turismo a 

saber, os subsistemas sociais, culturais, patrimoniais, ambientais e 

políticos. 

 

De acordo com a OMT (1999:68) no conceito da procura turística 

englobam outras componentes, tais como: consumo turístico 

individual, colectivo e formação bruta do capital fixo turístico. 

 

Na figura 1 estão representadas as componentes da procura turística. 

 
Figura 1 - Componentes da procura turística 
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1.2.3 Definição do turismo pelo lado da oferta  

 

No que se refere à definição do turismo pelo lado da oferta, ainda 

prevalece o não ‘consenso’ em termos de consideração do turismo 

como uma actividade económica com fronteiras bem definidas. 

 

De acordo com Eusébio (2006:17) autores como (Murphy 1985, 

Smith, 1988, Leiper, 1993, Chadwick, 1994, McIntoch e Goldner 

1995, Bull, 1996, Cooper e all, 1998) consideram o turismo como 

uma actividade económica, enquanto que autores nomeadamente 

(Jefferson e Lickorisk, 1998, Gunn, 1994, Lumsdon, 2007) são 

reticentes em considerar o turismo como uma actividade económica. 

Existem muitas definições apresentadas por vários estudiosos de 

turismo, porém, decidimos apresentar essas duas que se seguem, 

por coadunarem com o tema que é tratado nesta dissertação. 

 

Stephen Smith apresentou uma definição dando uma atenção 

exclusiva para a questão da oferta. Segundo este autor (1991, in 

Costa, 2005: 5’, ‘Piter Terras de Vouga e Caramulo) “o turismo é 

composto por um agregado de actividades de negócios que, directa 

ou indirectamente fornecem bens ou serviços que suportam as 

actividades de lazer e de negócios realizadas pelas pessoas fora do 

seu local de trabalho e de residência habitual”.  

 

Enquanto para Silva (2007:15) “o turismo como um conjunto de 

actividades e das dimensões económica, sóciocultural ambiental e 

política relacionadas entre si e cujo resultado consiste numa 

percepção, ou não, de qualidade de vida para os seus utilizadores (os 

turistas)”. 

 

As definições do lado da oferta como da procura deixam transparecer 

o quão difícil e complexo é definir e entender o turismo.  
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1.2.4 Visitante 

 

Segundo as definições da ONU e OMT (1999:1), “um visitante é 

qualquer pessoa que se desloca do seu ambiente habitual por um 

período não inferior a um ano por motivos de lazer, negócios e 

outros, e cujo motivo principal da deslocação não seja uma actividade 

remunerada.” 

 

As definições da ONU e da OMT (1999:18) distinguem duas 

categorias de visitantes: os turistas que devem passar duas ou mais 

noites nos locais visitados e os excursionistas, os que não pernoitam 

no local visitado. 

 

Para OMT (in Cunha, 1997:5) turistas, isto é, os visitantes que 

permanecem 24 no país visitado e cujos motivos de viagem podem 

ser agrupados em lazer (férias, saúde, estudos, religião, desportos e 

prazer), negócios, razões familiares, missões e reuniões. 

 

A diferenciação conceptual das terminologias turista e excursionista 

agora apresentadas, permite compreender melhor estas duas 

categorias de interventores directos nas actividades turísticas (ver 

fig. 2) e, em simultâneo, estabelece a interligação entre o presente 

capítulo e o terceiro (Avaliação dos impactes do turismo), pois os 

impactes do turismo giram em torno das acções exercidas pelos 

visitantes tendo em conta o tempo de permanência quer nas regiões 

de trânsito como nas regiões receptoras do turismo.  
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Figura 2 – Esquematização de conceitos de visitantes (turistas 
e excursionistas) 
 

 
Fonte: Adaptado da OMT 

 

1.2.5 Destino turístico  

 

Avaliar o conceito do destino turístico é uma tarefa que envolve 

algum grau de complexidade, não existindo um consenso na 

literatura, Laws 1992, tendo em conta que existem vários destinos e 

deveras diversificados, quanto à características, problemas e 

oportunidades. Não obstante isso, vamos apresentar algumas 

definições sobre o assunto. 

 

De acordo com Eusébio (2006:23) no conceito do destino turístico 

devem estar presentes dois elementos fundamentais deste conceito: 

físico e humano e a sua interligação. Nesta óptica um destino turístico 

é um espaço geográfico onde existem elementos naturais (clima e 

paisagem), construídos (atracções construídas, infra-estruturas de 
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apoio e serviços turísticos), elementos sócioculturais (cultura e 

hospitalidade dos residentes), que integram uns com os outros e que 

se encontram em constante mutação. 

 

De acordo com Coltman (1989, in Águas, 2006:146) o destino 

turístico é como uma área local/região possuidora de diferentes 

recursos naturais ou atracções resultantes da acção do homem, 

susceptíveis de atrair não residentes, isto é, visitantes. 

 

Segundo Jamal e Getz (1996, in Águas, 2006:146) definem o destino 

como um domínio inter-organizacional com uma multiplicidade de 

intervenientes, individuais e organizacionais, implantado numa área 

com fronteiras geográficas e políticas. 

 

1.3 Definições de conceitos ambientais  

 

1.3.1 Ecossistema 

 

Ecossistema é o conjunto de inter-relações entre um determinado 

grupo de seres vivos e o meio onde desenvolvem a sua actividade.  

 

1.3.2 Desenvolvimento sustentável 

 

Ao apresentar-se a definição do conceito do desenvolvimento 

sustentável pretende-se demonstrar que o conceito reflecte a nova 

forma de se olhar o desenvolvimento nas suas diferentes facetas, o 

que deixa transparecer a transversalidade da actuação dos sectores 

que o compõem. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável é recente, mas 

indispensável na actualidade. Para Myers (1991, in Partidário e Jesus, 

1999:25) o desenvolvimento sustentável significa “satisfazer as 
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necessidades de hoje sem hipotecar as opções do amanhã, 

permitindo a existência dos direitos das outras espécies”.  

 

Este conceito conheceu o seu marco a partir do relatório elaborado 

para o chamado Club de Roma e foi conhecendo evoluções e atingiu o 

seu auge durante a Primeira Conferencia das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992- Estocolmo). Na secção 2.2 

é apresentada um resumo da evolução do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Segundo Wikipédia (in wikipedia.org/wiki) baseado no Relatório de 

Brundtland ‘Nosso Futuro Comum’ (1987), define o Desenvolvimento 

Sustentável como aquele que vai de encontro à satisfação das 

necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações do 

usufruto do que actualmente existe. 

 

1.3.3 Desenvolvimento sustentável do turismo 

 

A nova forma desenvolvimento das actividades turísticas pressupõe 

uma inter-relação entre o ambiente físico, económico e social com as 

acções exercidas pelos visitantes e / ou turistas. Para entender o 

processo são apresentadas diferentes definições acerca do conceito 

em análise. 

 

Assim a OMT (1992, in Coelho, 2007:20) define o turismo sustentável 

como satisfação das necessidades presentes dos turistas e das 

comunidades locais, protegendo e elevando as oportunidades para o 

futuro. Buckley (2002, in Coelho, 2007:20) define que o turismo 

sustentável, significa, em qualquer escala, um design proactivo e 

prático, de engenharia e gestão que permitam reduzir os impactes 

ambientais. 

 



Pag. 13 

Uma outra abordagem acerca do turismo sustentável apresentada 

pela OMT (2003:159) está baseada em três características 

importantes: qualidade, continuidade e equilíbrio. Pois, o turismo 

sustentável proporciona uma experiência de qualidade para os 

visitantes, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida da 

população anfitriã e protege a qualidade do meio ambiente, garante a 

continuidade dos recursos naturais nos quais se baseia a continuidade 

da cultura anfitriã, assim como equilibra as necessidades da indústria 

turística. 

 

Para Butler (1996:13) o turismo sustentável pode ser definido como 

uma forma de turismo em que se pode manter a viabilidade desta 

actividade por um período de tempo indefinido  

 

Nos parágrafos anteriores foram apresentadas definições 

imprescindíveis para a compreensão dos capítulos 4 e 5 onde são 

relacionadas as questões de âmbito do desenvolvimento das 

actividades turísticas com a exiguidade territorial de quatro 

países/ilhas africanas. 

 

1.3.4 Ecoturismo 

 

O ecoturismo ganhou a sua relevância no mundo, após ter sido 

reconhecido internacionalmente como uma alternativa ao 

desenvolvimento do turismo convencional. Devido a importância 

deste fenómeno tanto nos países desenvolvidos, como nos outros em 

vias de desenvolvimento, que a OMT declarou 2002 como ‘Ano 

Internacional do Ecoturismo’. A dinâmica ganha por esta nova 

vertente turística estimula-nos a fazer abordagens conceptuais 

relativamente a este assunto. 
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De acordo com a revisão da literatura, várias foram as definições 

encontradas relativamente ao ecoturismo. Neste contexto decidimos 

apresentar algumas, de forma a permitir uma melhor integração 

sobre o assunto. 

 

A ”International Ecoturism Society” in wikipédia.org (2008) define o 

ecoturismo como uma viagem responsável para áreas naturais que 

conservam o ambiente e melhorem o bem-estar da população local. 

 

Ecoturismo também é definido como um segmento do turismo rural, 

sustentável, cuja motivação é descobrir o meio ambiente natural sem 

excluir o ambiente antropológico representado nas suas diferentes 

manifestações. Isto é mais evidente quando falamos dos países em 

vias de desenvolvimento, cujo meio ambiente envolvente se encontra 

pouco alterado e onde a presença de comunidade local (indígena) e 

suas representações externas (arquitectura, uso do solo, cultura são 

partes emersas da paisagem natural). 

 

1.3.5 Capacidade de carga 

 

A vulnerabilidade de alguns locais onde são desenvolvidas ou poderão 

ser desenvolvidas as actividades turísticas associadas a uma má 

gestão de recursos naturais, leva a fazer reflexões profundas sobre as 

implicações deste fenómeno sobre o ambiente e as populações das 

áreas de destino. Pois, em certos casos, denota-se uma perturbação 

da vida selvagem assim como da população humana. É neste sentido 

que é feita nesta secção uma abordagem sobre a capacidade de 

carga. 

 

De acordo com Limdberg, (2001, in Filho 2006:2) capacidade de 

carga é entendido como “O equilíbrio entre as actividades em relação 

à área ou região e à população humana ou ao nível de exploração 
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que os recursos naturais podem suportar, assegurando a satisfação 

dos visitantes e o mínimo efeito sobre meio ambiente.” 

 

Para Rose (2002:53, in Pires, 2004:42) “(...) a capacidade de carga 

do meio ambiente refere-se à quantidade máxima que um 

determinado atractivo pode suportar (por dia/mês/ano) sem que 

ocorram alterações no meio ambiente físico e social”. 

 

Já Cerro (1993, in Filho 2006:2) define a capacidade de carga pela 

saturação do equipamento turístico, degradação do meio ambiente e 

pela diminuição da experiência turística 

 

1.3.6 Planeamento do turismo 

 

Atendendo que o planeamento pode ser considerado como a condição 

‘si ne qua non’ para que se possa atingir o desenvolvimento 

sustentável do turismo (secção 1.3) e tendo em conta que existe uma 

relação entre o planeamento e ordenamento do território turístico, 

são aqui apresentadas diferentes definições que permitem fazer a 

interligação entre as secções 1.3.1 e 2.4. 

 

De acordo com Getz (in Vieira, 2007:31) “planeamento é um 

processo, baseado na análise e avaliação que visa optimizar o 

potencial da contribuição do turismo para o bem-estar humano e a 

qualidade ambiental.” 

 

Para Dredge (1999, in Vieira, 2007:31) “é um processo de 

estabelecer uma visão estratégica para uma área (turística) que 

reflecte os objectivos da comunidade e de o implementar através da 

identificação de padrões preferenciais do uso do território e de 

apropriados estilos de desenvolvimento”. 
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A revisão da literatura permitiu definir o planeamento estratégico, 

Sorkin (1996, in Vieira, 2007:50) como um” processo sistemático 

para gerir a mudança e criar o melhor futuro possível. Trata-se de um 

processo criativo de identificação e acompanhamento das acções 

mais importantes, tendo em atenção as forças e fraquezas, bem 

como as ameaças e oportunidades”. 

 

1.3.7 Ordenamento do território 

 

De acordo com a Carta Europeia de ordenamento do território (carta 

torremolinos, 1983, in Vieira, 2007:174), ordenamento do território é 

a expressão espacial das políticas económica, social, cultural e 

ecológica ou como uma disciplina científica, uma técnica 

administrativa e uma política, concebidas como uma abordagem 

interdisciplinar e global que visam desenvolver de modo equilibrado 

as regiões e organizar fisicamente o espaço, segundo uma concepção 

orientadora. 

 

Segundo Oliveira (2002, in Vieira, 2007:7) ordenamento do território 

é a aplicação do solo de todas as políticas públicas, designadamente 

económico-sociais, urbanística e ambientais, visando a localização, 

organização e gestão correcta das actividades humanas. 

 

1.3.8 Avaliação de impacte ambiental 

 

O desenvolvimento da actividade turística pode causar efeitos quer 

nocivo como benéfico ao ambiente em que é desenvolvido. Para 

compreender este processo é necessário que se saiba o que é a 

avaliação de impacte. Por esse motivo são apresentadas várias 

definições que permitem clarificar melhor o processo.Tendo em conta 

que existe uma grande diversidade de definições acerca da avaliação 
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de impacte ambiental, vamos aqui apresentar algumas, segundo 

Partidário e Jesus (1994:11).  

 

1. “A avaliação de impacte ambiental é a actividade de 

identificar e prever impactes sobre o ambiente bio-geofísico, a 

saúde humana e adequação de propostas legislativas, políticas, 

programas, projectos e processos operacionais e de interpretar 

e comunicar a informação colhida a esse respeito”. 

 

2. “(…) O exame sistemático das consequências 

ambientais de projectos, políticas, planos e programas. O seu 

principal objectivo consiste em fornecer aos decisores um 

levantamento das implicações de alternativas antes da decisão 

ser tomada.” 

 

Já o Clark (1989, in DGT 1994:16) define Avaliação de Impacte 

Ambiental como “ o processo que encoraja os decisores a ter em 

conta os efeitos possíveis de programas de investimento sobre a 

qualidade ambiental e a produtividade dos recursos naturais e um 

instrumento para recolha e tratamento dos dados que permitem aos 

planeadores prepararem projectos de desenvolvimento numa 

perspectiva de ambiente saudável e sustentável”. 

 

1.4 Conclusão 

 

Neste capítulo podemos verificar que há uma diversidade de 

conceitos associados ao turismo e ao ambiente, apresentada por 

diversos autores. Noções sobre o turismo e o ambiente são 

relativamente recentes e, por essa razão, ainda não há uma certa 

uniformização no que toca às diferentes terminologias e definições. 

Outra situação dicotómica verificada, refere-se à amplitude do 

turismo como actividade económica. Para uns o turismo é uma 
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indústria mas, diferente das indústrias convencionais, onde está bem 

patente o processo de transformação da matéria-prima num produto 

visível/palpável, enquanto para outros, o turismo é um compósito de 

serviços onde as actividades industriais se integram. 

 

De salientar que nas definições apresentadas por diferentes autores, 

relativamente ao turismo, há uma maior tendência de definir o 

turismo pelo lado da procura do que da oferta. Relativamente às 

definições ligadas ao ambiente verificou-se de igual modo, a não 

uniformização de conceitos. 
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Turismo e Desenvolvimento Sustentável 

 

2.1 Introdução 

 

Um dos principais contributos das abordagens ecológicas reside na 

importância atribuída à salvaguarda do desenvolvimento futuro, 

levantando pistas de reflexão, respeitantes aos efeitos decorrentes do 

ideal de rápido crescimento, atendendo à dependência de toda 

actividade humana relativa ao meio ambiente (Comissão Mundial do 

Ambiente e do Desenvolvimento, 1987:12, in Brito, 2006:80). 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi definido a partir da 

conjugação de diferentes dimensões, Harris (2001, in Brito, 

2006:80), tais como a humana, a sociodemográfica, a económica, a 

ambiental e a política, reunindo o processo de mudança em três 

dimensões: equidade económica, o equilíbrio ambiental e a harmonia 

social (Chaves, 1994:107; Moreno, 2002:154, in Brito, 2006:80). 

 

De acordo com a OMT, 2004 (in www.world-tourism.org) Os 

princípios directores de desenvolvimento durável e as práticas da 

gestão durável do turismo, são aplicáveis a todas as formas de 

turismo e a todos os tipos de destinos, seja ao turismo de massa ou a 

outro tipo de turismo. 
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Os princípios de sustentabilidade de turismo devem alicerçar-se nos 

aspectos ambientais, económicos e socio-culturais. Para uma maior 

durabilidade de actividades turísticas, deve existir uma equidade 

entre estes aspectos. 

 

O turismo sustentável poderá ser possível, se forem seguidas as 

seguintes medidas:  

 

(i) A valorização dos recursos ambientais e o uso racional 

dos mesmos;  

(ii) O desenvolvimento das actividades económicas 

tradicionais e a garantia da longevidade de novas em 

simultâneo com o benefício de todos envolvidos no processo; 

(iii) Possibilitar a integração, valorização e garantia de 

benefícios às populações receptoras; 

(iv) Respeitar a autenticidade sóciocultural das 

populações residentes; 

(v) Garantir um alto padrão de satisfação dos 

visitantes/turistas assegurando uma experiência significativa, 

elevando a consciencialização acerca da sustentabilidade 

fomentando práticas de sustentabilidade entre os 

visitantes/turistas. 

 

É de salientar que o desenvolvimento de qualquer actividade turística 

tem como consequência a utilização dos recursos naturais, por esse 

motivo torna-se necessário o estabelecimento do limite de utilização 

de recursos quer da parte dos investidores, como dos visitantes, 

permitindo desta forma o estabelecimento do equilíbrio pretendido e 

a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável do turismo 

também depende sobremaneira da identificação da capacidade de 

carga do meio ambiente local face ao desenvolvimento de actividades 

turísticas. 
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A secção 2.2, do presente capítulo, é dedicada ao marco histórico 

sobre o turismo e o desenvolvimento sustentável, demonstrando o 

processo evolutivo sobre a questão de sustentabilidade. 

 

Após apresentação desses acontecimentos, na secção 2.3.1 fazemos 

uma abordagem ao desenvolvimento sustentável do turismo, onde é 

apresentado um justificativo da necessidade deste processo. 

 

O desenvolvimento do turismo tem suscitado uma mudança positiva 

de atitude de alguns visitantes e turistas face a área de destino. São 

mais exigentes comparativamente aos visitantes e turistas comuns e 

primam pelo bem-estar social das populações locais. Por essa razão 

dedicamos a secção 2.3.2 a este novo grupo, que selecciona o seu 

destino de férias com base em critérios ambientais e sociais. 

 

Na secção 2.3.3 trataremos de questões relacionadas com o novo 

segmento do turismo, o ecoturismo que está em crescente expansão 

comparativamente com os outros segmentos do turismo. Para 

finalizarmos o capítulo, na secção 2.4 abordaremos o assunto sobre o 

planeamento e o ordenamento territorial do turismo e na secção 2.5 

a conclusão. 

 

2.2. Marco histórico do turismo e do desenvolvimento 

sustentável 

 

Em 1972 sob a égide das Nações Unidades (ONU) realizou-se em 

Estocolmo a 1ª Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, o que 

veio a dar lugar à criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA). 
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Em 1983, é criada a Comissão Mundial para o Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável.  

 

Em 1987, na sequência da então criada comissão foi elaborado o 

relatório final da Comissão que se passou a denominar Relatório 

Brundtland ou “Nosso Fórum Comum” (em honra de Gro Bren 

Brundtland), onde se definiu o termo desenvolvimento sustentável. 

Este conceito está baseado em três vertentes principais: o 

crescimento económico, igualdade social e equilíbrio ecológico. 

 

Em 1992 realizou-se a Conferência do Rio, de onde resultou a 

Declaração de Princípios Básicos, a Agenda 21 e as Convenções de 

Biodiversidade, Desertificação e Mudanças Climáticas. 

 

Em 1995 sob a égide da Nações Unidas, realizou-se em Lanzarote – 

Espanha a Primeira Conferência sobre o Turismo Sustentável. 

 

2.3 Turismo e o ambiente 

 

2.3.1 Desenvolvimento sustentável do turismo 

 

A actividade turística conhece actualmente uma evolução ascendente, 

o que lhe confere uma posição de destaque relativamente às outras 

actividades económicas, devido a dualidade dos seus efeitos 

(positivos e negativos) englobando as esferas ambientais, 

económicas e sócioculturais. O desenvolvimento sustentável 

subentende a conjugação destas três áreas em que haja benefícios 

repartidos. 

 

O conceito de sustentabilidade surgiu através da consciencialização 

de que os recursos limitados do planeta não poderiam suportar 

infinitamente o crescimento populacional e industrial associado as 
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actuais abordagens do desenvolvimento e que estas não estavam a 

funcionar no sentido de reduzir a pobreza ou elevar os padrões de 

vida globais (OMT, 2003). 

 

O ambiente revela-se a questão fundamental para o turismo na 

actualidade, assim como no futuro e, influenciará positiva ou 

negativamente o seu desenvolvimento. Assim sendo, e para que haja 

o turismo, o seu desenvolvimento deve ser efectuado de uma 

maneira sustentável. O turismo sustentável procura promover o 

desenvolvimento com um carácter de continuidade OMT (1999:9-22 

in Brito, 2006:83), optimizando recursos e promovendo a melhoria da 

qualidade ambiental. 

 

Na carta de turismo sustentável (Lanzarote 1995) estão espelhados 

17 princípios de desenvolvimento sustentável do turismo. O primeiro 

princípio diz o seguinte:“o desenvolvimento do turismo deverá 

fundamentar-se sobre o critério de sustentabilidade: deve ser 

ecologicamente duradouro, economicamente viável, sectorialmente 

integrado, e social equitativo”. Devido a diferentes actividades 

humanas no mundo moderno, já se regista alterações diversas no 

ambiente, sendo as alterações climáticas umas das mais gravosas. 

 

Na Declaração de Davos (Suíça, 2007) concluiu-se que “é necessário 

adoptar com urgência, uma série de políticas que fomentem um 

turismo verdadeiramente sustentável e que reflicta o quádruplo 

conceito de sustentabilidade: ambiental, social, económico e 

climático”. 

 

Ainda sobre o aspecto do desenvolvimento sustentável do turismo, 

gostaríamos de fazer referência aos princípios do Código Mundial da 

Ética de Turismo. 
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O Código Mundial da Ética do Turismo (1999) no seu artigo nº 3, o 

Turismo refere sobre o factor de desenvolvimento sustentável, o 

seguinte: 

 

“É dever de todos os agentes envolvidos no desenvolvimento turístico 

salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, na perspectiva de 

um desenvolvimento económico sadio, contínuo e sustentável capaz 

de satisfazer equitativamente as necessidades e as aspirações das 

gerações presentes e futuras”. 

 

O desenvolvimento sustentável do turismo só pode ser possível se for 

alcançada a sustentabilidade económica e sóciocultural. Por outro 

lado, é necessário também que haja um planeamento turístico 

direccionado para a melhoria de qualidade de vida da população 

residente. 

 

De acordo com Pires (2004:42) no processo de planeamento, os 

princípios de planeamento e os princípios de desenvolvimento 

sustentável, estabelecidos na conferência realizada no Canadá em 

1990 podem servir de suporte orientador das políticas locais, tais 

como: 

 

1. O planeamento do turismo e o seu desenvolvimento 

sustentável devem ser parte das estratégias do desenvolvimento 

sustentável de uma região, estado ou nação. Este planeamento deve 

envolver a população local, o governo, as agências de turismo etc., 

para que consigam os maiores lucros possíveis; 

2. As agências, associações, grupos e indivíduos devem seguir 

princípios éticos que respeitem a cultura e o meio ambiente da área, 

da economia e do modo tradicional de vida, do comportamento da 

comunidade e dos princípios políticos; 
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TTuurriissmmoo  
SSuusstteennttáávveell  

VVéérrttiiccee  SSoocciiaall  

VVéérrttiiccee  EEccoonnóómmiiccoo  

VVéérrttiiccee  AAmmbbiieennttaall  

•Comunidades locais 

•Distribuição de proveitos 
 

•Conservação ambiental 

•Gestão de recursos 
 

•Qualidade de vida 
 
 

3. O turismo deve distribuir lucros de forma equitativa entre os 

promotores de turismo e a população local; 

4. É essencial ter boa informação, pesquisa e comunicação 

sobre a natureza do turismo, especialmente para os moradores 

locais, dando prioridade ao desenvolvimento duradouro que envolve a 

realização de uma análise contínua e um controle da qualidade sobre 

os efeitos do turismo; 

5. A população deve ser envolvida no planeamento do 

desenvolvimento juntamente com o governo, os empresários e outros 

interessados. A identificação da capacidade de carga do ambiente é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável. 

 

Podemos considerar que o desenvolvimento sustentável do turismo 

está assente em três vértices fundamentais que são demonstrados a 

título de exemplo na figura 3, onde há a conjugação de aspectos 

ambiental, económico e social do turismo. 

 

Figura 3 – Desenvolvimento sustentável do turismo 

Fonte: Adaptado do trabalho de grupo – MKAD (2007) 
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Para Beni (1999:61) o conceito de turismo sustentável é mais 

abrangente e transcende a preocupação centrada na conservação e 

gestão do meio ambiente e recursos naturais, incluindo os aspectos 

de comercialização, marketing, qualidade, produtividade e 

competividade dos bens e serviços turísticos.  

 

2.3.2 Novo tipo de Turistas ‘verdes’/ecoturistas 

 

Os turistas estão tornando-se cada vez mais sofisticados nas suas 

procuras; em termos do luxo nos vários estabelecimentos que 

utilizam, mas em especial em termos de viverem experiências mais 

significativas nas zonas visitadas, incluindo aspectos como a 

autenticidade cultural, contactos com as comunidades locais, 

aprendizagem sobre a flora, a fauna, sobre os ecossistemas especiais 

e também sobre a vida natural existente. O novo tipo de turistas 

geralmente prima pela conservação da natureza, assim como pelo 

benefício das populações das regiões receptoras. 

 

De acordo com Weaver e Oppermann (in Partidário e Lima, 2002:10) 

destacam-se algumas das principais características daquilo que 

consideram ser ‘novos turistas’ que acabariam por coincidir com o 

turista alocêntrico, tal como foi caracterizado por Plog, por se tratar 

de: 

 

(i). Um consumidor ‘verde’; 

(ii). Sensível à cultura local; 

(iii). Consciente das questões de justiça social; 

(iv). Mais independente e consciente das suas decisões, 

 (v). Conhecedor das questões ambientais; 

(vi). Preferir itinerários flexíveis e espontâneos; 

(vii). Avaliar cuidadosamente os produtos turísticos previamen-
te; 
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(viii). Procurar experiências desafiantes, autênticas e com 
significado; 

(ix). Deseja contribuir para um impacte positivo no destino; 
(x). É motivado para a aprendizagem e auto- realização. 
 

 
Para Boniface e Cooper (in Partidário e Lima, 2002:11) ‘o novo 

turista’ está mais apto a fazer comparações, é flexível, procura 

qualidade, bom nível de serviços e tem valores que o encorajam a 

consumir o produto turístico de uma forma ética e orientada para o 

ambiente, o que reflecte também uma mudança no seu estilo de vida. 

 

Independentemente das características do ‘novo consumidor’ ou 

‘turista verde’ citados, os ‘consumidores verdes’ de acordo com 

Webster (in Partidário e Lima, 2002:11) tendem a evitar produtos 

que: 

 

(i). Ponham em risco a saúde dos consumidores e outros; 

(ii). Prejudiquem o ambiente durante a sua produção, utilização 

ou rejeição; 

(iii). Consumam grande quantidade de energia na produção, 

utilização ou rejeição;  

(iv). Provoquem desperdícios desnecessários; 

(v). Utilizem materiais provenientes das espécies ameaçadas ou 

de ambientes frágeis; 

(vi). Envolvam a utilização desnecessária e cruel de animais 
para testes ou outros; 

 
(vii). Prejudiquem outros países, nomeadamente os mais 

pobres. 

 

2.3.3 Ecoturismo 

 

De acordo com a WTO (in UICN:2002) o turismo transformou-se num 

dos principais sectores de actividade económica desde os finais do 
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século 20, e todas as indicações apontam que continuará a crescer 

nos próximos anos. Com este crescimento, uma diversificação de 

produtos do turismo e de destinos estão ocorrendo, com a procura a 

aumentar no segmento de turismo de natureza incluindo o 

ecoturismo, a visita aos parques nacionais e naturais. 

 

O ecoturismo é considerado como um dos segmentos de turismo 

responsável, o que demonstra um crescimento mundial da 

consciência ambiental, e a insatisfação pelo turismo de massa. 

 

Segundo Jafari (2001, in Fennel e Weaver 2005:373) o sector de 

ecoturismo, aliado aos conceitos como o turismo sustentável e o 

turismo alternativo, emergiram e amadureceram em meados dos 

anos 80. O surgimento do ecoturismo veio de certa forma alterar o ’ 

laisser-faire’ que se verificava no turismo de massa convencional, 

onde a questão dos custos ambientais e sócio-económicos não eram 

tidos em consideração. 

 

O ecoturismo visa integrar a experiência turística com a protecção e 

conservação dos recursos naturais e construídos, a valorização, 

económica e a participação da população local, constituindo um meio 

privilegiado para a sustentabilidade local (Cupeto, 2003). 

 

O termo ecoturismo está na base de uma filosofia de 

desenvolvimento equilibrado utilizando o potencial recurso turístico 

para a produção de riquezas, preservando e valorizando as 

qualidades ambientais já existentes. O ecoturismo é um segmento de 

turismo que se desenvolve em áreas naturais, relativamente virgens, 

com o objectivo específico de admirar, estudar, desfrutar da viagem, 

observar e ouvir os animais, as marcas culturais do passado e do 

presente das zonas onde é praticado. 
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Para Cupeto (2003) o ecoturismo é frequentemente confundido com 

outras expressões como turismo rural, turismo de Aventura ou 

desportivo com os quais, apesar de relacionado, assume significativas 

diferenças. 

 

De acordo com Fennel e Weaver (2005:373-374) o ecoturismo como 

alternativa ao ‘laisse faire’ do turismo de massa envolve três critérios 

nucleares a saber:  

 

1º Atracção baseada na natureza; 

2º Oportunidade de aprender; 

3º Sustentabilidade ecológica, sóciocultural e económica. 

 

1º Atracção baseada na natureza. 

 

Neste primeiro critério verifica-se que o turismo está baseado na 

natureza em termos de atracção e produto, com associação de 

influências culturais – contemporâneas, históricas e arqueológicas, 

constituindo uma componente significante e subordinada. Pode-se 

entender que o ecoturismo incentiva a educação do viajante e 

recurso para a conservação da natureza, estimula o desenvolvimento 

económico, promove o respeito por diferenças culturais e beneficia as 

populações locais. 

 

2º Oportunidade de aprender 

 

No que se refere ao segundo princípio, o ecoturismo promove a 

oportunidade de aprendizagem, com a previsão de interpretação 

formal do produto, assim como a manutenção das condições (como 

por exemplo a tranquilidade, fugas projectadas, minimizar o contacto 

visual com outros caminhantes etc.) que facilite interacções formais 
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com a apreciação do ambiente natural e das influências culturais 

associadas. 

 

3º Sustentabilidade ecológica, sóciocultural e económica 

 

O terceiro princípio é o mais controverso, pois o ecoturismo deve ser 

controlado de modo a que seja condutor da sustentabilidade (como 

definido em termos da Comissão Brundtland, isto é, tem que se ter 

em conta as necessidades das gerações actuais sem se comprometer 

a capacidade das futuras gerações do usufruto do que actualmente 

existe (WCED, 1987). 

 

Neste princípio considera-se que o ecoturismo, independentemente 

de ser uma actividade económica, deve ser ambiental e social. Isto 

significa que as populações locais devem ser envolvidas do processo 

de desenvolvimento do turismo e em simultâneo obter benefícios 

económicos e outros que advêm do projecto. 

 

Os mesmos autores apresentam a subdivisão do ecoturismo em dois 

grupos; ecoturismo minimalista e compreensivo. Dentro destes dois 

critérios, o ecoturismo é subdividido em soft e hard. 

 

Devido às vantagens que o ecoturismo traz como turismo sustentável 

do século XXI, relativamente ao turismo de massa, são aqui 

apresentados 4 aspectos fundamentais que revelam o ecoturismo 

como sinónimo de sustentabilidade, de acordo com Cupeto (2003):  

 

1º A protecção dos recursos naturais; 

 2º A valorização económica; 

 3º A participação da população local; 
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 4º O turismo como ferramenta da população local. 

 

2.4. Planeamento e ordenamento territorial do turismo 

 

No actual contexto do desenvolvimento do turismo é fulcral a 

abordagem sobre o desenvolvimento sustentável. À esta abordagem 

pode-se associar a questão do planeamento devido  ao seu papel 

fundamental, pois é o garante do êxito das actividades turísticas. O 

planeamento é o primeiro degrau com vista ao alcance de elevados 

níveis de sustentabilidade no que concerne às actividades turísticas a 

médio e longo prazo. Pode-se até considerar que sem um 

planeamento não há turismo sustentável. O planeamento tem como 

objectivo um desenvolvimento turístico alicerçado em qualidade, 

eficácia, equidade, preservação dos ecossistemas, da identidade 

cultural das populações autóctones, na melhoria de condições sociais 

destas mesmas populações, assim como satisfazer eficazmente as 

necessidades dos que visitam. 

 

De acordo com Pearce, (1991:244) em 1980 a WTO identificou 

diferentes escalas do planeamento do turismo a saber: intra regional, 

nacional, regional local e sectorial (concernentes a um ou mais 

sectores de turismo, isto é, turismo social, costeiro ou em áreas 

montanhosas). Geralmente qualquer país ou Estado ao realizar o 

planeamento nacional de turismo a qualquer nível, deve incluir 5 

escalas ou níveis de plano: 

 

1. Plano geral nacional – que é um plano de desenvolvimento 

nacional, onde o turismo esteja incluído. 

2. Plano infra-estrutural nacional – que é um plano de 

estabelecimento de directrizes para o desenvolvimento de infra-

estruturas a nível nacional, incluindo o turismo. 
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3. Plano nacional de desenvolvimento turístico – que no fundo é 

um plano específico para o desenvolvimento do turismo a nível 

nacional.  

 

4. Plano infraestrutural do turismo – é um plano onde estão 

estabelecidas as directrizes para o desenvolvimento de infra-

estruturas turísticas ao nível nacional.  

 

5. Plano nacional de promoção e de marketing – que é um 

plano ou programa de promoção e de marketing de produtos 

turísticos a nível nacional. 

 

Pode-se considerar o planeamento como uma ferramenta que nos 

permite perceber a realidade, avaliar um caminho a seguir, construir 

um referencial futuro, estruturando o trâmite adequado reavaliando 

todo o processo a que o planeamento se destina. Por outro lado, 

neste processo de planeamento não devem ser esquecidas as 

necessidades dos turistas, dos residentes e também a conservação do 

meio ambiente físico circundante. 

 

Segundo Vieira (2007:29) o desenvolvimento do turismo é subsidiário 

do planeamento estratégico do desenvolvimento turístico. Isto 

significa que há uma inter-relação entre estes dois aspectos. 

 

As definições apresentadas no primeiro capítulo sobre o planeamento, 

permitiram-nos compreender que é um processo dinâmico, uma 

antevisão do futuro, no qual se faz a sua quantificação e se traça 

uma orientação das acções a serem implementadas. Para Vieira 

(2007:29) o planeamento não termina quando termina a preparação 

e a elaboração do plano pois, as etapas mais importantes deste 
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processo são a implementação, execução das acções e medidas 

preconizadas nesse plano. 

 

Esta mesma ideia é reforçada por Brandon (1982, in Pearce, 

1991:246) que diz o seguinte:”o plano do turismo não é apenas a 

formulação de planos para o futuro. Deve ter em conta a execução 

dos planos tendo em conta às saídas económicas. É igualmente 

importante que o planeamento do turismo seja destinado ao mercado 

fornecedor de produto tendo em consideração o direito do 

consumidor, isto é o turista.” 

 

Atendendo que o processo de planeamento turístico é um pouco 

complexo, e envolve impactes positivos e negativos, Acerenza (1985, 

in Pearce, 1991:246) criou etapas ou fases básicas para o 

planeamento turístico. Para este autor elas são as seguintes: 

 

(a) Análise do previsto desenvolvimento; 

(b) Avaliação da posição do turismo; 

(c) Formulação da política do turismo; 

(d) Definição da estratégia desenvolvimento;  

(e) Elaboração do programa de acção.  

 
O planeamento deve ser um processo participativo e desejado por 

todos envolvidos e sobretudo pelas comunidades locais, pois nele 

estão inseridas as opções alternativas assim como os recursos 

humanos, físicos e financeiros. 

 

Recorde-se que nem todo o planeamento é estratégico. O 

planeamento passou a ser estratégico, quando passou-se a basear na 

prospectiva e não na previsão, sendo dinâmico e não rígido, 

interactivo e não imperativo, Perestrelo (2002:35, in Vieira, 

2007:33). 
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Relativamente ao turismo por ser uma acção cujo futuro é 

geralmente imprevisível na maior parte dos casos, planeamento deve 

ser estratégico, pois é muito mais exigente e deve-se adoptar uma 

atitude prospectiva centrada no futuro. 

 

O processo de planeamento estratégico do turismo deve estar 

assente na auscultação dos diferentes níveis de decisores, quer sejam 

eles locais, regionais ou nacionais. 

 

De acordo com Vieira (2007:32) no planeamento estratégico do 

desenvolvimento turístico, em que é afectada toda a população de 

um país, bem como do seu território, embora com diferentes graus 

de intensidade, o respeito pela hierarquia dos diferentes níveis de 

decisão (político, estratégico, políticas/opções estratégicas e 

operacional) é fundamental para garantir a justa participação dos 

benefícios e (de custos) desse desenvolvimento. 

 

Há uma grande diversidade de tipos de planeamento definidos de 

acordo com os vários critérios, sendo os mais utilizados os seguintes: 

geográfico (onde se aplica), duração (curto, médio e longo prazo) e o 

do conteúdo programático (planear o quê, para quê, para quem) Para 

que o processo do planeamento seja bem sucedido é indispensável 

que seja seleccionado o tipo de planeamento adequado à situação 

concreta sobre o qual se pretende actuar. 

 

O processo de desenvolvimento turístico geralmente leva vários anos, 

pois a ele estão associados à construção de infra-estruturas diversas. 

Por outro lado, os investimentos que são efectuados em projectos 

turísticos são elevados e a recuperação do capital investido é moroso. 

Por essa razão, o tipo de planeamento que é utilizado para o turismo 
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geralmente é o de longo prazo (com planos estratégicos mais de 5 

anos). 

 

Para Vieira (2007:33) o planeamento do desenvolvimento de uma 

forma geral e o turístico em particular é um processo de decisão que 

permite conceber e organizar um futuro colectivo desejado, actuando 

sobre uma abordagem multidisciplinar e concretizando um processo 

de desenvolvimento socialmente justo. 

 

No processo de desenvolvimento do turismo é preciso ter-se em 

atenção uma etapa fundamental que é a do planeamento turístico, 

pois o turismo é uma indústria que possui exigências, impactes e 

recompensas únicas. 

 

Segundo a OMT (2003:193), o planeamento é particularmente 

importante para o desenvolvimento turístico em função das suas duas 

características, a saber: 

 

(i). O turismo é uma actividade complexa e transversal e 

muitas vezes não é formalmente reconhecido nas análises estatísticas 

da economia, como consequência os dados brutos e as informações 

sobre o turismo tendem em fragmentar-se em diferentes sectores; 

 

(ii). O turismo é uma indústria de especificidades locais (dois 

destinos podem ser comparáveis em termos de tamanho e mercado 

de visitantes, em função de ambiente físico, disponibilidade de 

serviços, governo e cultura e as suas indústrias podem assumir 

formas muito distintas. Cada destino terá problemas específicos). 

 

De acordo com a OMT (2003:180) o processo de planeamento pode 

ser essencial para incentivar um governo a reflectir sistematicamente 

sobre o impacte total do turismo, principalmente em destinos cujos 
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ecossistemas são frágeis ou cujas culturas não foram expostas a 

actividades do mercado. 

 

Devido à transversalidade do sector turístico (acima referido) e 

também ao envolvimento dos sectores público e privado no 

desenvolvimento de grandes projectos é imprescindível que haja um 

planeamento turístico, pois a ausência do mesmo pode provocar 

erros irreversíveis ou de difícil correcção ou serem bastante onerosos. 

Um plano turístico de grande envergadura pode incluir saneamento 

do meio, ordenamento do território, uso do solo (implantação de 

infra-estruturas viárias, infra-estruturas turísticas). Por essa razão, 

consideramos que o Estado deve assumir um papel preponderante na 

realização do planeamento turístico como forma de: 

 

(i). Garantir a igualdade e justiça no funcionamento e uso de 

espaço edificado por parte do organismo social; 

(ii). Possibilitar a satisfação das necessidades, enquanto 

produção de bens e serviços ligados ao uso do solo; 

(iii). Beneficiar as populações locais através da criação de infra-

estruturas básicas, tais como postos de saúde, escolas, habitação e 

redes de esgotos e viária; 

(iv). Valorizar e proteger o solo como recurso; 

(v). Evitar situações conflituosas entre os residentes e os 

investidores. 

 

De acordo com Dredge (1999, in Vieira, 2007:170) o planeamento e 

o ordenamento territorial do turismo devem integrar algum modelo 

de planeamento e de gestão dos destinos turísticos. O 

desenvolvimento do turismo é feito no território, o que significa dizer 

que há sempre alterações que são verificadas e que podem ser 

grandes ou pequenas de acordo com a intensidade dos projectos a 
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serem inseridos e da acção dos próprios turistas que são os maiores 

consumidores de territórios turísticos. 

 

Atendendo que o turismo deve adaptar-se ao território no qual deve 

ser inserido e como consequência se apropria do espaço, Vera 

(1997:10, in Vieira, 2007:170) e Henrique (2003, in Vieira, 

2007:170) apresentam dois modelos aos quais foram chamados de 

territorialização turística e turistificação do território respectivamente. 

A territorialização turística é um processo de adaptação do turismo 

possível ao território existente, enquanto que turistificação do 

território sendo também um processo consiste na apropriação do 

espaço pelo turismo. 

 

O primeiro modelo apresentado tem como fundamentos e principais 

componentes o seguinte: 

 

a) As características funcionais do espaço emissor; 

b) As formas, as distâncias e os meios do fluxo ou viagens 

turísticas; 

c) Morfologia do espaço do destino turístico. 

 

Tendo em conta os aspectos abordados no parágrafo antecedente, 

Vieira, (2007:171) considera o papel do ordenamento territorial do 

turismo fundamental em virtude do mesmo contribuir para o sucesso 

da experiência dos turistas, para modelar a oferta turística e garantir 

acessibilidade dos recursos. 

 

O ordenamento do território pressupõe a adopção de políticas 

territoriais conducentes à organização espacial das infra-estruturas 

existentes ou a serem inseridas. 
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2.5. Conclusão 

 

O turismo é uma actividade complexa e transversal, mas necessária 

ao desenvolvimento económico de muitos países.O conceito da 

sustentabilidade surgiu após o Homem entender que os recursos que 

ele tem ao seu dispor são esgotáveis, e que é necessário adoptar 

medidas para protecção. Relativamente ao turismo passou-se a 

referir que o seu desenvolvimento deve ser sustentável, isto é, deve 

estar assente em três vértices: económico, social e ambiental. 

 

O vértice económico demonstra que o desenvolvimento do turismo 

deve beneficiar os diferentes investidores e permitir o retorno do 

capital investido, assim como as populações locais aumentando o 

rendimento familiar. 

 

Relativamente à vertente social, significa que a população anfitriã 

deve beneficiar das infra-estruturas sociais como o acesso à rede de 

água potável, energia, estradas, saneamento do meio, escolas e a 

formação. 

 

No que se refere à vertente ambiental, o desenvolvimento deve ter 

em observância os recursos naturais existentes, assim como os 

diferentes tipos de ecossistemas. Permitir que a geração futura possa 

usufruir do que actualmente existe. 

 

Com o evoluir do processo de desenvolvimento sustentável, surgiu 

uma nova ‘corrente’ de turistas, mais conscientes e mais sensíveis 

sobre a questão ambiental. Os turistas ‘ verdes’ ou ecoturistas como 

são chamados têm um comportamento diferente dos turistas 

habituais, e são mais exigentes relativamente aos produtos que 

consomem nas regiões de destino. Estes turistas querem um produto 
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de qualidade e que esteja sempre em defesa da protecção do 

ambiente. 

 

Por outro lado, antes de se primar pelo desenvolvimento do turismo, 

necessário se torna fazer um planeamento estratégico, assim como 

ordenamento territorial do turismo. 
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Avaliação dos Impactes de Turismo 

 

3.1 Introdução 

 

Avaliação de impactes de turismo é um tema grande e diversificado 

sobretudo quando abrange as três áreas (ambiental, económica e 

social), como e o caso desta dissertação. Por esse motivo fazemos 

uma abordagem focalizando os aspectos mais importantes inerentes 

a cada uma das áreas, tanto do lado positivo como negativo. 

Abordamos no capítulo antecedente os diferentes aspectos 

relacionados com o turismo sustentável. Um turismo sustentável 

pressupõe alcançar objectivos económicos do desenvolvimento 

turístico com a manutenção de bases dos recursos necessários a sua 

existência. 

 

Neste capítulo identificaremos e caracterizaremos os impactes nas 

três áreas em análise. Durante o desenvolvimento citaremos vários 

exemplos como forma de elucidar as análises apresentadas. 

 

O turismo foi considerado durante muito tempo como ‘uma indústria 

limpa’, sem efeitos negativos no ambiente dignos de se mencionar, 

Bundesamt fu¨r Naturschutz (1997, In Van Der Duim e Caalders 

2002:743). Entretanto, esta percepção sobre o turismo encontra-se 
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ultrapassada. Por essa razão apresentaremos na secção 3.2 os 

possíveis impactes positivos e negativos decorrentes do turismo no 

ambiente.  

 

O turismo como uma actividade sócio-económica em crescimento, o 

seu produto tende cada vez mais a estar dependente dos seus 

consumidores, que exigem boa qualidade ambiental. Assim na secção 

3.3 apresentaremos uma abordagem acerca da interligação entre a 

necessidade de boa qualidade ambiental e o desenvolvimento do 

turismo. 

 

O lado económico do turismo é apresentado na secção 3.4, onde é 

feita uma avaliação dos possíveis impactes económicos que podem 

ser encontrados na economia de um país, de um território ou de uma 

região. Esta avaliação é vista em termos de efeitos multiplicadores 

(secção 3.4.1), benefícios económicos (secção 3.4.2), rendimento 

(subsecção 3.4.2.1), emprego (subsecção 3.4.2.2) balança de 

pagamentos (subsecção 3.4.2.2). 

 

Os impactes sociais do turismo são analisados na secção 3.5. Nesta 

secção são abordados aspectos do turismo relacionados com a vida 

social. São também apresentados, através de exemplos, que a 

actividade pode produzir efeitos benéficos e nocivos nas populações 

acolhedoras. Neste contexto, a secção 3.5.2 é dedicada ao turismo e 

a estrutura social, onde são vistas as questões da inclusão e exclusão 

social, como reflexos de actividades turística. 

 

Na secção 3.5.3 são tratados aspectos inerentes ao turismo como 

factor de valorização e preservação cultural, enquanto que na secção 

seguinte, isto é, 3.5.4 são abordados assuntos relacionados com o 

turismo como factor de diluição das culturais locais. 
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Sendo que o turismo é uma actividade que está relacionada com a 

deslocação de pessoas quer internamente (dentro de um país ou 

região), como externamente (a nível internacional) originando desta 

forma um movimento migratório, decidiu-se debater a questão do 

turismo e migrações na secção 3.5.5. 

 

3.2 Avaliação do impacte ambiental do turismo 

 

Pode-se considerar que o impacte do turismo é o resultado da 

interacção entre o turista, a área de destino e as populações das 

economias de compilação. 

 

A complexa interacção dos fenómenos turísticos provoca impactes na 

sua grande maioria difíceis de serem medidos (Mathieson e Wall, 

1982:5). 

 

Uma das formas de medir o impacte ambiental do turismo é através 

da utilização de técnica de pesquisa de relacionamento ‘dose – 

efeito’. Em tais estudos, o alvo é demonstrar o relacionamento 

entre as ‘doses da recreação e turismo’ e as variáveis de efeito 

biológico, Philipsen (1998, in Van Der Duim e Caalders, 2002:774)  

 

Segundo Mathieson e Wall (1982:5), a grande parte dos impactes 

tem um resultado directo nas interacções de fenómenos de natureza 

económica, ambiental e social. 

 

A interacção entre as componentes de cada um desses domínios de 

impacte induz várias mudanças com repercussões, através de um 

sistema, criando um conjunto complexo de impactes correntes. A 

título de exemplo os autores Mathieson e Wall apresentam a 

realização do Safari no Parque Nacional em África. Este facto pode 

alterar ou mudar o hábito alimentar da vida selvagem. 
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De acordo com Mathieson e Wall, (1982:5), a preservação da vida 

selvagem pode constituir um dos interesses do desenvolvimento 

turístico e pode trazer benefícios económicos aos países detentores 

destes recursos.  

 

3.2.1 Impacte ambiental do turismo 

 

De acordo com UICN: 2002, o turismo pode estimular a protecção 

dos recursos naturais, pois os residentes locais podem valorizar os 

seus recursos envidando esforços no sentido da sua preservação. Por 

outro lado, o desenvolvimento do turismo pode por em causa a 

herança global, pois as espécies vivas estão mais expostas às 

ameaças da globalização, porquanto há mais facilidade das pessoas 

se deslocarem devido ao desenvolvimento dos transportes para 

lugares outrora considerados inacessíveis. A globalização associada 

ao desenvolvimento insustentável, pode aumentar a pressão sobre a 

biodiversidade. 

 

Middleton e Hawkins (1998:7) apresentam um conjunto de exemplos 

de impactes ambientais físicos causados pelo turismo: erosão dos 

recifes de corais usadas nas actividades da construção e de 

lazer, erosão das montanhas, o uso excessivo da água para se 

banhar, nadar, a rega dos jardins e campos de golfe, poluição 

da água do mar e também de água doce, através da descarga 

de elementos líquidos não tratados e, a produção do dióxido de 

carbono, com o uso dos carros para o lazer e outras actividades 

turísticas. 

 

Segundo a OMT (2003:173); Foster (1992:37) os impactes negativos 

de turismo mais evidentes são aqueles que causam perdas ou 

prejuízos ao ambiente físico. A título de exemplo temos o caso do 
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Quénia, em que a procura de resorts e hotéis têm provocado a 

destruição de mangais para dar lugar a construções. Por outro lado, a 

construção de infra-estruturas turísticas também provocou danos aos 

recifes de corais, Vasser e Njuna (1992, in OMT, 2003:173). 

 

Outros aspectos do impacte do turismo estão relacionados com a 

poluição, que pode ser sonora, do ar, dos recursos hídricos, assim 

como a erosão costeira, entre outros, solo e de cadeia alimentar. Um 

dos grandes agentes poluidores do ar é o meio de transporte aéreo. 

Cerca de 2 milhões de toneladas de combustível de aviação são 

queimados por ano, produzindo 550 toneladas de gases que 

provocam efeito de estufa e 3,5 milhões de toneladas de substâncias 

químicas responsáveis pela chuva ácida, UNEP, (1992 in OMT, 2003: 

173). 

 

É de salientar que os próprios turistas também têm a sua quota-parte 

na poluição das áreas visitadas, pois transportam resíduos sólidos 

(latas, garrafas de vidro e plásticas entre outros), alimentos e outros 

materiais não bio – degradáveis para os acampamentos, montanhas, 

e outros locais visitados. Os restos dos materiais e dos alimentos 

acabam por ficar como depósito de lixos que se vão acumulando e 

em simultâneo alterando os hábitos alimentares da vida selvagem. 

 

Por outro lado, a motivação pela obtenção de recordações dos lugares 

visitados levam muitos turistas a terem atitudes negativas, pois 

estimulam os residentes a fazerem colheitas como por exemplo de 

conchas, corais, cavalos – marinhos e outros seres vivos das fauna e 

flora das áreas de destino. 

 

Como exemplo da poluição hídrica causada pelo turismo, temos o 

caso do resort no Novo México, Estados Unidos em que o tratamento 

insuficiente dos esgotos provocou a poluição da água que alterou o 
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equilíbrio da população dos insectos e peixes da região e reduziu o 

fluxo da água para seres humanos e animais selvagens que 

habitavam na área, OMT (2003:174). 

 

Devido à facilidade actual de deslocação de pessoas para diferentes 

partes do mundo, faz com que se verifique um aumento de pressão 

nas zonas visitadas, (embora com uma estada de curta duração) 

sobretudo nos recursos hídricos, alimentar e energético. 

 

De acordo com a OMT (2003:174) estima-se que o consumo médio 

diário da água por parte dos turistas, incluindo a utilização nos 

campos de Golfe, jardins de hotéis e piscinas é dez vezes maior do 

que o necessário para a sobrevivência das pessoas. Como exemplo 

de outros impactes negativos do turismo temos: mergulho, erosão 

das trilhas, degradação das pistas rurais pelos automóveis, 

introdução de novos hábitos alimentares nas espécies selvagens, 

introdução de espécies exógenas tanto na flora como na fauna. De 

acordo com Foster (1992:36) “o impacte do turismo também varia de 

acordo com a densidade populacional e da sua distribuição em 

relação à vida selvagem e ao meio enormemente valorizados”. 

 

Segundo o que está escrito no documento da Conferência de Davos 

2007 (2007:16), a OMT com base nos dados estatísticos, através dos 

seus departamentos de Estatística e Avaliação Económica do Turismo, 

tomando como referência o ano de 2005, calculou as emissões do 

dióxido de carbono (CO2) provocadas pelo turismo. Assim o quadro 

nº 1 que se segue reflecte quão o turismo tem contribuído na 

emissão de gás com efeito de estufa. Nesta análise estão incluídos os 

subsectores de transportes, alojamento e actividades turísticas. 
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Quadro 1 – Emissões de CO2 geradas pelo turismo mundial em 

2005 (incluindo os excursionistas) 

 

 CO2 (milhões de toneladas) 

Transporte aéreo 517 

Outros tipos de transporte 468 

Alojamento 274 

Actividades 45 

Total 1.307 

Total mundial 26.400 

Quota (%) 4,94 

Fonte: Adaptado da conferência de Davos 2007 

 

3.2.2 Benefícios ambientais do turismo 

 

Não obstante os diversos aspectos negativos do turismo que 

apresentamos, há a destacar também que o mesmo pode contribuir 

positivamente para a conservação, restauração e protecção dos 

espaços físicos, criar incentivos para a criação e manutenção de 

parques naturais ou nacionais e outras áreas de preservação da vida 

selvagem. Através do turismo pode-se levar à população local a 

entender a importância da vida selvagem no equilíbrio da natureza. 

 

A título de exemplo referenciado pela OMT (2003:175), no Canadá o 

um grupo de New Brunswick leva turistas para observar e fotografar 

as focas do Labrador, que eram abatidas em função da sua pele. 

Outro exemplo aconteceu no Chipre em que o turismo motivou a 

construção de redes de tratamento de esgotos, impulsionando a 

diminuição da poluição da água e o seu aproveitamento para a 

agricultura. É de salientar que em várias regiões do planeta há outros 

benefícios notáveis do turismo no ambiente, como por exemplo: a 
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criação de zonas protegidas (protecção da vida selvagem), jardins 

botânicos e oceanários.  

 

3.2.3 Biodiversidade 

 

O desenvolvimento do turismo pode ser uma forma de criar reservas 

naturais economicamente viáveis, proporcionar emprego e outros 

benefícios para a população local, (PNUA, 1996,2000, Weaver, 1999 

in Van Der Duim e Caalders, 2002:774). 

 

Por exemplo na Costa Rica o implemento do ecoturismo, como novo 

segmento do turismo, motivou a preservação da biodiversidade local. 

Desta forma o turismo diferencia-se de outras actividades económicas 

como é o caso da agricultura em que se verifica o corte de vegetação 

ou a queimada sobretudo para o cultivo de géneros alimentícios. 

Porém, o efeito do turismo na biodiversidade pode funcionar como a 

‘faca de dois gumes’, isto é, tanto pode ser benéfico como nocivo. 

 

Como fora mencionado na parte introdutória, uma das formas de se 

medir os impactes de turismo na biodiversidade é através da 

aplicação científica do método de relacionamento ‘dose – efeito’. 

Entretanto medir o impacte do turismo na biodiversidade é deveras 

complexo, e pode apresentar algumas fraquezas, Van Der Duim e 

Caalders (2002:744)  

 

Uma das maiores dificuldades em entender a biodiversidade está na 

sua definição, Van Der Duim e Caalders (2002:744), pois não existe 

consenso no que se refere à definição do termo. Todavia, das várias 

definições encontradas nos documentos pesquisados, resolvemos 

evidenciar a da WWF (World Wide Fund for Nature.) Segundo esta 

Organização, “a biodiversidade ou diversidade biológica descreve a 

riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os 
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microrganismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da 

matéria-prima industrial consumida pelo ser humano”. 

 

Geralmente quando se relaciona o turismo e a biodiversidade a 

tendência é mais para avaliar os impactes negativos do turismo De 

realçar que os impactes na biodiversidade podem ser positivos ou 

negativos, directos ou indirectos, provisórios ou duradouros e podem 

ser produzidos à escala global como local. 

 

3.3 Necessidade de qualidade ambiental no desenvolvimento 

da actividade turística 

 

A qualidade ambiental é primordial para a prevalência de actividades 

turísticas. No mundo moderno em que nos encontramos, cada vez 

mais se fala da qualidade ambiental para um turismo de qualidade. 

Um dos aspectos da qualidade no turismo está centrado na qualidade 

do seu produto. 

 

De acordo a OMT (WTO, 1994 a:8 in Fonseca, 2006:20) o turismo de 

qualidade não significa necessariamente turismo de preços elevados, 

mas refere-se antes às atracções, facilidades e serviços turísticos que 

oferecem ‘good value for money’, que protegem os recursos turísticos 

e que atraem os tipos de turistas que respeitam o ambiente e a 

sociedade locais. 

 

A obtenção de boa qualidade ambiental para a actividade turística 

deve estar relacionada com a criação de certificação do sector 

turístico e não só, que de certa forma está interligado com o 

surgimento do ‘novo turista’ que selecciona o seu destino de férias 

baseado em critérios ambientais. 
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O estabelecimento de parcerias entre o Estado, as ONG (Orzanização 

Não Governamental) e as empresas turísticas com vista à protecção 

do meio ambiente em certos países pode induzir o surgimento de 

uma boa qualidade ambiental. Por exemplo a criação de auditorias 

ambientais voluntárias, a atribuição de certificado ambiental às 

empresas turísticas, assim como a criação de rótulos ecológicos são 

entre outras, boas práticas para o garante de óptima qualidade 

ambiental. 

 

Países em que há uma maior preocupação relativamente à boa 

qualidade ambiental e o turismo, são os casos da Costa Rica, 

Austrália, Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Noruega entre 

outros, foram criados certificados e ou programas ambientais, como 

forma de estimular uma política ambiental eficaz para o turismo. 

 

Segundo Dinis (2005:70) a Costa Rica tem um programa CST 

(Certification for Sustainable Tourrism) em que utiliza um sistema de 

pontuação que permite obter melhorias ambientais nos hotéis que 

pretendem ser certificados. Este sistema é realizado através da 

aplicação de um questionário com 153 perguntas envolvendo quatro 

áreas (ambiente físico e biológico; infra-estruturas e serviços, clientes 

e ambiente sócio-económico). 

 

A atribuição de certificado ambiental pode até ser considerado como 

uma instrumento de marketing de área de destino estimulando os 

consumidores a consumirem produtos diferenciados, a adoptar 

atitudes positivas face aos locais de destinos visitados. As mudanças 

comportamentais dos homens relativamente às questões de 

qualidade ambiental tem permitido o relacionamento entre o conceito 

ambiental e o negócio, pois hoje é comum falar-se do ecobusiness. 
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3.4 Avaliação do impacte económico: 

 

3.4.1 Impacte económico do turismo 

 

Ao avaliar – se o montante suplementar do rendimento que resulta 

de uma injecção inicial ou gasto de dinheiro numa economia, utiliza-

se os multiplicadores económicos. Segundo Foster (1992:29) o 

impacte económico do turismo tem um efeito desproporcionado ou 

inferior na comunidade anfitriã devido ao efeito multiplicador. 

 

O efeito multiplicador mostra como o aumento do gasto por parte dos 

turistas para além dos beneficiários iniciais mantêm a viabilidade 

económica de uma região e das empresas que de outra forma poderia 

falir. De acordo com o mesmo autor (1992:29) o impacte económico 

pode dividir-se em 3 fases: 

 

1ª Existe um gasto directo por parte dos turistas e bens e 

serviços fornecidos por hotéis, restaurantes e outras instalações 

turísticas locais; 

2ª Há o gasto indirecto originado por transacções comerciais 

decorrentes da primeira fase; 

3ª Há o gasto provocado devido ao dispêndio subsequente de 

rendimento por parte dos nacionais que estão empregados ou 

beneficiam dos gastos dos turistas nas suas regiões. Por essa razão, 

a consideração do impacte económico numa área exige a análise da 

criação de novos postos de trabalho, dos efectivos em todas as 

actividades comerciais afins, assim como dessas despesas, das 

actividades comerciais indirectas afectadas por esses gastos, dos 

novos impostos criados e de outras instalações exigidas pelos turistas 

que entram na região. 
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De acordo com a OMT (1999:20) da mesma forma que visitante é o 

núcleo da actividade turística, o seu consumo é o núcleo da avaliação 

da economia do turismo. 

 

Pode-se considerar que actividade turística provoca 3 tipos de efeitos: 

directos, indirectos e induzidos. Assim sendo, o rendimento total de 

um lugar ou país aumenta com os gastos directos, indirectos e 

induzidos resultantes do turismo. 

 

A dimensão dos impactes económicos do turismo para as regiões de 

destino, para além de depender das despesas turísticas, está 

relacionada com a intensidade com que essas despesas influenciam a 

economia dessas regiões. Esta intensidade é avaliada através do 

efeito multiplicador. 

 

De acordo com Hughes (1994:403 in Eusébio, 2006:137) “é raro o 

estudo de avaliação do impacte económico do turismo no destino, 

onde o conceito de multiplicador não tenha um lugar central”. Este 

conceito é importante porque permite estimar o efeito directo, 

indirecto e induzido de uma determinada variável económica em 

consequência de uma alteração da procura final. 

 

Segundo Eusébio (2006:137) o multiplicador turístico é o “coeficiente 

que expressa a quantidade de rendimento de output ou de emprego, 

ou de uma variável económica gerada em consequência de numa 

unidade adicional e procura turística”. 

 

Para Cabugueia (2005:101) os multiplicadores do turismo são o rácio 

das mudanças na produção, rendimento, emprego e contribuições 

para as receitas dos governos sobre a mudança inicial nas despesas 

directas, originadas pela procura dos turistas. 
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Actualmente, a análise do multiplicador é aceite como um método 

quantitativo para avaliar os impactes económicos do turismo, tendo -

se verificado, nas últimas décadas, a sua utilização em vários países 

e regiões, Baaijens HW_DO (1998, in Eusébio, 2006:139). 

 

De acordo com Eusébio (2006:139) existem 2 grandes grupos de 

multiplicadores que podem ser usados nos estudos para avaliação dos 

impactes económicos de turismo no destino que são: 

 

1 Multiplicadores de rácio; 

2 Multiplicadores normais, também designados multiplicadores 

do tipo Keynesiano.  

 

Segundo Baaijens et all (in Eusébio 2006:139) os multiplicadores de 

rácio medem a proporção do efeito secundário em relação ao 

primário. Estes tipos de multiplicadores representam as 

interdependências que existem a nível das actividades económicas 

regionais e assumem 2 tipos de configuração: multiplicadores de tipo 

I relacionam um conjunto de efeitos directo e indirecto em relação ao 

efeito directo, enquanto que os do tipo II relacionam o efeito total 

(directo + indirecto+induzido) com o efeito directo. 

 

O segundo grupo de multiplicadores, isto é, o Keynisiano relaciona o 

efeito do turismo numa determinada variável económica em relação 

às despesas turístico total realizado pelos visitantes ou a favor dos 

visitantes. Os multiplicadores Keynesianos também podem ser de 

dois tipos, tendo em conta o tipo de impacte que é avaliado. De 

acordo com Miller e Blair (1985, in Eusébio 2006:139) se o impacte a 

avaliar englobar somente o efeito directo ou indirecto originado numa 

determinada variável económica, pela despesa turística, neste caso 

será designado multiplicador simples; por outro se o impacte a 

avaliar for impacte total (directo+indirecto+induzido), então assumirá 
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a designação de multiplicador total, sendo a formalização destes dois 

tipos de multiplicadores a seguinte: 

 

 
Segundo Cooper et al (1998, in Eusébio, 2006:140) e Cunha 

(1997:252-253), com base na variável económica que está a ser 

utilizada para avaliar os benefícios económicos do turismo no destino, 

é possível identificar vários tipos de multiplicadores a saber: 

 

(i). Multiplicador de vendas ou transacções; 

(ii). Multiplicador de output;  

(iii). Multiplicador das receitas do Estado; 

(iv). Multiplicador de rendimento; 

(v). Multiplicador de emprego. 

 

(i). O multiplicador de vendas ou transacções mede a quantidade 

adicional das receitas das empresas de uma determinada economia 

em consequência de um aumento das despesas turísticas.  

 

(ii). O multiplicador output mede a quantidade adicional de output 

gerado numa economia como resultado de um aumento das despesas 

turísticas. Este multiplicador é igual ao anterior, porém a diferença 

entre ambos é verificada quando a quantidade produzida é diferente 

da quantidade vendida. 

 

(iii). Multiplicador das receitas do Estado mede o impacte das 

receitas públicas em consequência de um aumento das despesas 

turísticas. 
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(iv). Multiplicador de rendimento mede o rendimento adicional 

criado numa economia (salário, renda juros e proveitos) como 

resultado de um aumento das despesas.O rendimento poderá ser 

avaliado em termos do rendimento total ou disponível. 

 

(v). Multiplicador de emprego mede a quantidade adicional de 

emprego gerada por uma unidade adicional de despesas turísticas. No 

conjunto de multiplicadores apresentados, segundo Eusébio 

(2006:140), o multiplicador de emprego revela-se de grande utilidade 

na definição de políticas e de estratégias de desenvolvimento a nível 

regional. 

 

De acordo com Foster (1992:39) a dimensão do multiplicador 

depende do montante do rendimento original que se gasta e não se 

poupa. Segundo Detomasi (1987, in Eusébio, 2006:150), “quanto 

maior for o nível de integração da economia, maior será o valor do 

multiplicador turístico, isto é, quanto maior for a possibilidade dos 

inputs das empresas poderem ser adquiridos localmente, menores 

serão as ligações com o exterior, logo maior será o valor do efeito 

multiplicador”. 

 

3.4.2 Benefícios económicos do turismo 

 

Segundo Mathieson e Wall (1990, in Eusébio 2006:31) os principais 

benefícios económicos do turismo estão relacionados com a 

contribuição do mesmo para o saldo da balança de pagamentos, a 

criação de emprego e de rendimento, aperfeiçoamento da estrutura 

económica dos destinos, assim como o aumento do empreendorismo. 

No que concerne aos custos, dizem respeito ao perigo no surgimento 

de uma forte dependência do turismo, à inflação, aumento da 

propensão para importar, sazonalidade na produção, baixa taxa de 

retorno do investimento e a criação de outros custos externos. 



Pag. 55 

Independentemente das despesas que são acarretadas pelo turismo, 

também se verificam benefícios. 

 

De acordo com Dwyer e Forsyth (1993, in Eusébio, 2006:31) os 

benefícios económicos decorrentes do turismo poderão ser os 

seguintes: 

 

(i). Aumentar as oportunidades de comércio para as empresas 

existentes na região e criar um ambiente favorável ao aparecimento 

de novas empresas ligadas de forma directa e indirecta à actividade 

turística; 

(ii). Criar postos de trabalho; 

(iii). Gerar rendimento; 

(iv). Aumentar as exportações do país; 

(v). Aumentar as receitas do Estado através dos impostos 

recebidos, associados, directa e indirectamente, à actividade 

turística; 

(Vi). Contribuir para a diversificação da estrutura produtiva dos 

países. 

 

Ainda Awyer e Forsty (in Eusébio, 2006:31) os custos provenientes 

do turismo poderão influenciar de certa forma a estrutura económica 

no que diz respeito a: 

 

(a) Aumento da procura da moeda nacional motivando desta 

forma a revalorização da moeda e consequentemente contribuir para 

a redução das exportações; 

(b) Impulsionar a inflação, 

(c) Aumento dos custos de inputs primários necessários às 

actividades produtivas, inviabilizando de certa forma o poder 

competitivo do sector económico e consequentemente influenciar 

negativamente nos postos de trabalho. 
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3.4.2.1 Turismo e o Rendimento 

 

Segundo as estimativas da OMT (in wikipédia.org- 2008) em 2007 as 

receitas geradas a nível mundial pelo turismo internacional atingiram 

USD 856 biliões (€625) que quando comparados com os USD 742 

biliões (€591 biliões) gerados em 2006, representaram um 

crescimento em preços constantes de 5,6%, tendo em consideração 

as flutuações da taxa de câmbio e da inflação, já que em 2007 o 

dólar americano desvalorizou 9% em relação ao euro em. Os países 

que mais arrecadaram com o turismo internacional continuam 

concentrados na Europa, embora o país que mais receita arrecadou 

em 2007 tenha sido os Estados Unidos da América. A China foi o país 

receptor com maior crescimento anual nas receitas recebidas do 

turismo internacional. 

 

De acordo com as estimativas da OMT (in wikipédia.org- 2008), em 

2007 a Alemanha, pelo quinto ano consecutivo continua a ser o país 

que produz maiores despesas em turismo internacional no mundo. 

 

Tendo em conta as projecções de um relatório do Banco Dresdner, 

OMT (in wikipédia.org - 2008), em 2009 a Alemanha e outros países 

europeus serão os emissores de turistas que irão gerar as maiores 

despesas por causa do fortalecimento da moeda Europeia face ao 

Dólar Americano, com uma maior procura de viagens para os Estados 

Unidos em relação a outros destinos. 

Segundo as estatísticas da OMT, em 2007 (in wikipédia.org - 2008) 

os 10 seguintes países receberam as maiores receitas vindas do 

turismo internacional e também apresentam os 10 países emissores 

com as maiores despesas em turismo internacional: (ver quadro 2.) 

 



Pag. 57 

Quadro 2 – Despesas do turismo internacional por país 

emissor 

Despesas do turismo internacional por país emissor 

Posição 

mundial 
País Continente 

Despesas 

em turismo 

intl. 

por país 

emissor 

(2007)[2] 

(em biliões) 

Despesas 

em turismo 

intl. 

por país 

emissor 

(2006)[3] 

(em biliões) 

Aumento 

 % 

2006-07 

 (preços 

correntes) 

1  Alemanha Europa US$82.9 US$73.9 2,7 

2 
 Estados 

Unidos 

América do 

Norte 
US$76.2 US$72.1 5,6 

3  Reino Unido Europa US$72.3 US$63.1 9,9 

4  França Europa US$36.7 US$31.2 7,8 

5  China Ásia US$29.8 US$24.3 22,5 

6  Itália Europa US$27.3 US$23.1 8,4 

7  Japão Ásia US$26.5 US$26.9 -0,2 

8  Canadá 
América do 

Norte 
US$24.8 US$20.5 14,4 

9  Rússia Europa US$22.3 US$18.2 22,1 

10  Coreia do Sul Ásia US$20.9 US$18.9 10,8 

Fonte: OMT/ in wikipédia 2008 
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Quadro 3 – Receitas do turismo internacional  

Receitas do turismo internacional por país receptor 

Posição 

mundial 
País Continente 

Receitas 

geradas 

turismo intl. 

em 2007] 

(em biliões) 

Receitas 

geradas 

turismo intl. 

em 2006 

(em biliões) 

Aumento 

 % 

2006-07 

 (preços 

correntes) 

1  Estados Unidos América do Norte US$ 96.7 US$ 85.7 12,8 

2  Espanha Europa US$ 57.8 US$ 51.1 3,6 

3  França Europa US$ 54.2 US$ 46.3 7,2 

4  Itália Europa US$ 42.7 US$ 38.1 2,5 

5  China Ásia US$ 41.9 US$ 33.9 23,5 

6  Reino Unido Europa US$ 37.6 US$ 33.7 2,7 

7  Alemanha Europa US$ 36.0 US$ 32.8 0,6 

8  Austrália Oceânia US$ 22.2 US$ 17.8 12,2 

9  Áustria Europa US$ 18.9 US$ 16.6 4,0 

10  Turquia Europa US$ 18.5 US$ 16.9 9,7 

Fonte: OMT in wikipédia 2008 

Os quadros das despesas do turismo internacional por país receptor e 

das receitas do turismo internacional por país emissor (ver quadro 

nº3) aqui apresentados representam partes do rendimento do 

turismo. 

 

Sendo o turismo uma actividade que requer a deslocação de pessoas 

e bens, os gastos efectuados pelos turistas fazem parte dos 

‘rendimentos invisíveis’ de um pais ou de uma região receptora de 

turistas, representando desta forma os rendimentos directos. Estes 

rendimentos por sua vez provocarão um efeito cascata sobre outros 

ramos de actividade económica relacionada. Por outro lado, também 

proporciona ao governo um aumento de rendimento (através dos 
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impostos), assim como às famílias dos que trabalham nas actividades 

ligadas ao turismo ou sectores afins. 

 

Atendendo que o turismo está intrinsecamente ligado ao comércio, 

certas actividades comerciais podem remeter partes de rendimento 

ao estrangeiro. O mesmo acontece nas unidades em que há 

trabalhadores expatriados e que parte de ordenado é enviado aos 

seus países de origem, provocando desta forma a redução de 

rendimento no país anfitrião.Porém, é de salientar que o país da 

economia de compilação pode ainda beneficiar com o rendimento, 

através do dinheiro gasto no consumo de água, energia e 

comunicação, assim como outros serviços afins prestados pela 

indústria hoteleira. 

 

3.4.2.2 Turismo e o emprego 

 

Segundo a OMT (1999:57) não é fácil para maior parte dos 

compiladores obterem dados significativos na avaliação do emprego 

nas actividades turísticas devido os principais obstáculos 

encontrados, nomeadamente: a sazonalidade, a grande variedade 

das condições de trabalho, a flexibilidade e a pouca formalização de 

numerosos contratos de trabalho em muitas unidades produtivas 

pequenas. 

 

Devido as deficiências estatísticas relativamente ao emprego no 

turismo, a sua avaliação é assim limitada aos empregos dos ramos de 

turismo, e o indicador utilizado para a sua amplitude é o número de 

postos de trabalho. Todavia, isto não inviabiliza que o emprego seja 

uma variável fundamental para a descrição da importância económica 

do turismo. 
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A criação do emprego e de rendimento podem ser considerados como 

um dos efeitos importantes do turismo nas economias de muitos 

países. 

 

Segundo a UICN (2002) o turismo é um bom negócio, pois a nível 

mundial produz 4,4% do produto interno bruto e emprega cerca de 

200 milhões de pessoas. Pode – se dizer que há um impacte positivo 

do turismo no emprego se os números de postos de trabalho que se 

estima serem criados do mesmo aumento da procura turística. 

 

De acordo com Foster (92:34) a indústria de turismo é uma 

importante fonte de emprego. Porém, é difícil analisar com exactidão 

a extensão do emprego resultante directamente do turismo por várias 

razões a saber: 

 

(a) As pessoas inicialmente ligadas ao fornecimento de bens e 

serviços aos turistas podem fazer isso aos que não são turistas; 

(b) Aquelas pessoas que estão empregadas em empresas não 

especificamente destinadas aos turistas (transportes locais) incluirão 

entre seus clientes alguns destes; 

(c) A maior parte das estatísticas oficiais sobre o emprego 

incluem somente empregados e não aqueles que trabalham por conta 

própria nem tão pouco os patrões; 

(d) A sazonalidade de emprego; 

(e) Aqueles que trabalham no turismo raramente são 

distinguidos nas estatísticas oficiais de outros empregados em 

actividades similares (exemplo: transporte, serviços de lavandaria e 

actividades recreativas). 

 

O emprego produzido pelo turismo pode ser directo, indirecto e 

induzido. O emprego directo verifica-se nas actividades produtivas 

que procuram satisfazer directamente à procura turística. Estima-se 
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que o emprego directo do turismo é apenas uma parte do emprego 

total. 

 

O emprego indirecto é gerado pelas actividades produtivas que têm 

como objectivo dar respostas à procura de actividades que 

correspondam às necessidades dos turistas. Os empregos indirectos 

estão dentro de outros sectores de economia que fornecem bens e 

serviços usados pelos turistas. Os empregos induzidos já são 

consequenciais dos empregos criados pelas empresas turísticas. 

 

3.4.2.3 Turismo e a balança de pagamentos 

 

Em diversas literaturas encontradas sobre o assunto, o papel do 

turismo na balança de pagamentos é expresso geralmente em termos 

de rendimento gerado por visitantes internacionais e por despesas 

efectuadas por nacionais nas viagens. Porém, o papel do turismo na 

balança de pagamentos é muito mais amplo. 

 

Segundo Cunha (1997:269) “Os registo sistemático de todas as 

transacções económicas efectuadas entre os residentes de um país e 

todos os restantes designa-se por balança de pagamentos.” 

 

Este conceito também é aplicado ao turismo, nomeadamente no 

movimento de pessoas e bens. Baseia-se sobretudo na classificação 

de indivíduos como residente no país e não o da nacionalidade. Um 

turista mesmo viajando através de um pacote turístico adquirido no 

seu país de origem, ao chegar ao destino efectua gastos na unidade 

onde está hospedado, faz despesas com as lembranças que compra, 

gasta dinheiro com as gorjetas que deixa aos empregados das 

unidades por onde passa, faz operações cambiais etc. Estas despesas 

efectuadas vão de certa forma girar na economia do país receptor, 

criando uma certa forma de renda. 
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De acordo com Cunha (1997:270) a balança de pagamentos regista 

todas as trocas de renda nacional, originadas pela relação com o 

exterior nas quais se incluem as trocas originadas pelas viagens cujo 

registo se designa por balança turística. A balança turística de um 

país representa a relação existente entre o valor dos bens e serviços 

vendidos no país a residentes em razão das suas visitas ao 

estrangeiro. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a balança turística é uma das 

componentes da balança de pagamentos. A balança turística pode ser 

definida como o registo de todas as transacções económicas 

registadas pelo turismo entre residentes de um país e doutros países 

provocando um movimento de divisas. 

 

O turismo receptivo internacional (ver o quadro nº 2) é o mecanismo 

adequado para a provisão de divisas, que incidirá favoravelmente nos 

movimentos da balança de pagamentos (Beni 1998:65). 

 

O turismo no seu aspecto económico é objecto de comércio 

internacional e as repercussões na economia nacional reflectem-se na 

balança de pagamentos que é uma conta da tesouraria, em que se 

registam de forma geral todos os ingressos e gastos com os demais 

países. 

 

3.5 Avaliação do impacte social 

 

3.5.1 Impacte social do turismo 

 

Para Foster (1992:39) pode-se avaliar o impacte social do turismo 

baseando no efeito dos gastos do turismo relativamente ao 

rendimento da área e dos rendimentos crescentes daqueles que estão 

envolvidos em todas as actividades económicas da região, pois as 
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actividades turísticas podem aumentar o nível de vida ou qualidade 

de vida das populações locais. Porém, nem sempre é linear, podendo 

acontecer fenómeno inverso causando impactes negativos, 

significativos nos residentes. 

 

A instalação de novos postos de trabalho também pode criar uma 

nova forma de regime laboral, por exemplo a título de ‘part-time’ 

condicionada pela sazonalidade do turismo, o que em certa medida 

pode provocar um certo desassossego nos residentes. 

 

De salientar que no conjunto dos impactes sociais podemos ainda 

encontrar a aculturação das culturas tradicionais, da arte, dos rituais 

que se transformam por influência do turismo numa actividade de 

entretenimento meramente lucrativa. Por lado outro, os padrões de 

vida dos habitantes das zonas receptoras de turismo podem se 

transformar, impulsionando actividades negativas como a 

prostituição, delinquência juvenil entre outras. 

 

3.5.2 Turismo e a estrutura social 

 

O turismo pode ser considerado com um factor de inclusão ou de 

exclusão social. Este facto é notório tendo em conta a concorrência 

existente no mundo. 

 

A inclusão social provocada pelo turismo pode ocorrer em regiões 

onde o turismo é desenvolvido. Em certos países a questão de 

minorias étnicas e a sua não integração social é bem evidente. As 

etnias que não eram muito valorizadas antes da criação de pólos 

turísticos na região e consequentemente da valorização do potencial 

turístico, após o desenvolvimento desta actividade e da criação de 

intercâmbio cultural com os visitantes e ou turistas podem torná-las 

importantes. Pois a necessidade de venderem o artesanato e outros 
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produtos produzidos localmente, de trabalhar nas empresas turísticas 

e a necessidade geral de comunicar, levam as pessoas às escolas no 

sentido de aumentarem o nível de escolaridade e consequentemente 

aprenderem línguas estrangeiras. Esta nova situação pode propiciar 

uma valorização cultural, estimulando desta forma uma maior 

integração social e cultural. 

 

O fenómeno da exclusão social pode acontecer relativamente aos 

negócios. A nível das empresas que operam na área do turismo pode-

se verificar essa tal exclusão. 

 

De acordo com a Coroliano (2005:298) a concorrência oligapolista 

verificada através das megas operadoras do fluxo do turismo 

internacionais, com altos níveis de concentração e de integração 

vertical dos grande conglomerados dos principais mercados 

emissores, criando barreiras para a sobrevivência e entrada novas 

operadoras, tipifica esse tipo de acção. O domínio destas empresas 

relativamente às outras está a todos os níveis: linhas aéreas, 

agencias de viagens, operadoras, cadeias hoteleiras, sistemas gerais 

de distribuição, cartões de crédito, empresas de transporte, catering, 

marketing internacional, sistema de comunicação e portais para o 

comercio electrónico. O poderio destas empresas é tão grande que as 

outras mais pequenas têm que concordar com as propostas ou são 

sufocadas ou banidas do mercado. 

 

Outro aspecto de realce de exclusão a nível do turismo é verificado 

por certas empresas hoteleiras ao instalarem-se em determinados 

locais criam praias privadas, exclusivamente para hóspedes das 

unidades hoteleiras respectivas, vedando desta forma os residentes a 

possibilidade de usufruto desse bem comum. 
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Nos países pobres e insulares geralmente as populações piscatórias 

são retiradas dos seus locais de residência, na zona litoral, para 

darem lugar ao surgimento de moradias de luxo, hotéis sobretudo 

resort, restaurantes e centros de diversão nocturna. Esta é a outra 

manifestação da exclusão social provocada pelo fenómeno turístico. 

 

3.5.3 Turismo como factor de valorização e preservação 

cultural. 

 

Sendo o turismo considerado como uma actividade sócio-económica 

relaciona a deslocação de visitantes com a interacção com os 

visitados das áreas de destinos, assim o visitante passa a ter o 

conhecimento dos hábitos e costumes dos visitados e vice-versa. 

Desta forma o turismo representa uma maneira de promover as 

relações culturais a vários níveis: música, folclore, dança, língua, 

artesanato, pintura, artes em geral. 

 

Por outro lado, a gastronomia local pode ser valorizada e também 

divulgada por intermédio dos visitantes e ou turistas, através do 

fenómeno ‘passa palavra positiva’. O turismo faz ressurgir valores 

culturais esquecidos, assim como permite a recuperação de edifícios e 

monumentos históricos. 

 

No caso de S.Tomé e Príncipe algumas casas de valor histórico 

localizadas nas antigas roças coloniais estão a dar lugar a pequenas 

unidades hoteleiras (que servem de alojamento aos turistas amantes 

do meio rural), assim como ao museu agrícola. O exemplo mais 

recente acontece na antiga empresa agrícola Monte – Café, em que o 

antigo secador de café está sendo transformado em museu do café. 
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3.5.4 O turismo como factor de diluição das culturas locais 

 

O turismo engloba actividades interactivas entre a comunidade 

visitante e visitada, através de exibição de manifestações culturais 

autóctones como a música, a dança, folclore como por exemplo o 

carnaval que ocorre geralmente em épocas e períodos próprios. 

Porém, por influência dos visitantes ou turistas, estas manifestações 

passam a ter um carácter rotineiro, comercial fazendo desaparecer a 

verdadeira essência das mesmas. As culturas locais passam a ser 

‘consumidas’ como produto turístico. Isto acontece geralmente com o 

folclore nas regiões visitadas. O carácter mercantil que as 

manifestações culturais passam a ter é uma descaracterização 

cultural ocasionada pelo desenvolvimento de actividades turísticas. 

Estas influências podem ser mais abrangentes e verificadas na 

qualidade da apresentação de obras de arte de carácter artesanal. O 

aumento da procura por parte dos turistas, relativamente ao 

artesanato local, pode provocar a produção dos mesmos em massa 

ao mesmo tempo que se verifica uma degradação da qualidade e do 

carácter artesanal. 

 

Pelo facto dos turistas estarem habituados a outro tipo de conforto 

nos seus países de residência, ao deslocarem-se para o estrangeiro 

querem ter novas experiências em acomodações diferentes porém, 

com os mesmos padrões de conforto a que estão habituados. Esta 

situação por vezes leva a alteração nas construções típicas dos países 

de acolhimento, ocasionando o surgimento de novo estilo de 

construção que poderá descaracterizar a região. Em certos casos a 

própria língua materna pode sofrer alterações tanto na fala como na 

escrita em consequência da constante presença estrangeira  
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3.5.5 O turismo e migrações 

 

O fenómeno turístico é caracterizado pelas viagens através da 

deslocação de pessoas que ocorre a nível interno ou a nível 

internacional. 

 

A migração também apresenta o mesmo carácter de movimentação 

ou deslocação de pessoas de um local para o outro. Porém, estes dois 

movimentos de pessoas têm semelhanças, mas diferem-se. De 

acordo com Cirino (2008:67) a diferença entre o turismo e migração 

está no carácter permanente ou não, deste dito movimento. Os 

movimentos migratórios em geral têm um carácter permanente, não 

obstante alguns autores defendem que existe num projecto de 

migração, em grande parte dos casos um objectivo final que é o de 

regresso ao país de origem. A outra grande diferença entre o turismo 

e migração reside na fonte de sustentação. O turista não exerce 

actividade remunerativa durante a permanência no estrangeiro (não 

superior a 12 meses), enquanto que o emigrante a exerce, pois um 

dos motivos primordiais da sua deslocação tem a ver com a melhoria 

da sua condição de vida. 

 

Para Cirino (2008:63) o turismo e migração são dois fenómenos que 

se influenciam mutuamente, pois uma viagem turística pode 

transformar-se num projecto migratório, ou o inverso, isto é, um 

projecto migratório transforma-se em turístico com viagens 

repetitivas. 

 

Considera – se que pode existir uma forte ligação entre o turismo e o 

fenómeno migratório. O reconhecimento da existência de ligação 

entre os movimentos migratórios e o turismo já é reconhecido dentro 

da comunidade académica, (e.g. Bell e Ward 2000, Feng e Page 

2000, Williams e Hall 2000, in Cirino, 2008:64). 
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Nos países em que a migração é muito forte sobretudo a emigração, 

volvidos alguns anos (já com as condições sociais melhoradas) 

verifica-se o regresso dos emigrantes aos seus países de origem, 

fazendo turismo, e em simultâneo serem catalizadores de novos 

turistas surgidos no seio dos amigos e através de boas informações 

que transmitem. O exemplo típico é Portugal que tem uma grande 

população de emigrantes e que no período de férias regressa, 

oriundos de vários países. A condição de migração transforma-se em 

condição de turista. 

 

Por outro lado, o próprio desenvolvimento do turismo dentro de um 

país origina um fluxo migratório, pois a procura de emprego e de 

melhores condições de vida servem de catalizadores deste processo. 

 

A outra grande associação que se pode estabelecer entre o turismo e 

migração está relacionado com a ‘fuga de cérebro’ que se regista 

actualmente das nações mais pobres para as mais ricas. Este 

fenómeno é notório entre a África e a Europa. Muitos jovens quadros 

oriundos de nações africanas emigram sobretudo para a Europa, 

acabando por regressar a África por motivo de férias ou de lazer. 

 

As viagens de regresso representam em si um mercado turístico 

indiscutivelmente importante, particularmente para as regiões 

relativamente empobrecidas, características da grande parte dos 

locais de origem dos emigrantes, King (1984, in Williams e Hall, 

2000, in Cirino, 2008:68). 
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3.6. Conclusão  

 

Do presente capítulo pode-se concluir que os impactes originados 

pelo turismo podem ser vários, isto é, ambientais, económicos e 

social.  

 

Tendo em conta a transversalidade do turismo, nem sempre é fácil 

avaliar os seus impactes. Por outro lado, muitos dos impactes de 

turismo são manifestados subtilmente e de forma imprevista. No 

entanto cada impacte tem a sua forma de ser avaliada. 

 

Relativamente à avaliação do impacte ambiental, ela é feita através 

da aplicação do método ‘dose – efeito’. A aplicação do referido 

método na biodiversidade, assim como no ambiente envolvente 

permite conhecer os efeitos positivos e negativos, porquanto a 

implementação do turismo pode ter uma acção benéfica como nociva 

na área de intervenção dessa actividade. 

 

No que se refere aos impactes económicos do turismo, concluímos 

que nem sempre são fáceis de serem determinados. Os efeitos 

económicos do turismo numa economia diluem-se nos outros 

sectores de actividade económica, dificultando de certa forma a 

determinação exacta do mesmo. Estes efeitos podem ser directos, 

indirectos ou induzidos. Além disso, podemos constatar que a 

avaliação dos impactes económicos do turismo é feita através do 

conhecimento do efeito multiplicador. Por isso é necessário que sejam 

determinados os multiplicadores turísticos. Eles estão integrados em 

dois grandes grupos: Multiplicador de rácio e normais ou Keynisianos. 

 

Sendo o turismo uma actividade sócio-económica ela gera emprego, 

rendimento e contribui para o equilíbrio na balança de pagamento na 

economia das regiões receptoras. Em 2007 as receitas geradas pelo 
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turismo a nível mundial foram de USD 856 biliões (€625) OMT (in 

wikipédia 2008). 

 

No que se refere aos impactes sociais, a sua avaliação pode ser feita 

através dos efeitos dos gastos do turismo relativamente ao 

rendimento da área e dos rendimentos crescentes das populações 

envolvidas.  

 

Os impactes sociais também podem ser positivos como negativos. A 

criação de novos postos de trabalho, assim como as melhorias de 

condições sociais dos residentes, podem ser apontadas como um dos 

vários aspectos positivos, enquanto a aculturação e a mercantilização 

da cultura podem ser considerados como exemplos negativos. 

 

Ainda em termos sociais, o turismo está ligado ao fenómeno 

migratório. Gostaríamos de frisar que o turismo pode motivar o 

surgimento do movimento migratório e vice-versa.  
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Turismo em Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento 

 

4.1 Introdução 

 

Os territórios insulares constituem actualmente um lugar atractivo 

para o desenvolvimento de actividades turísticas. Segundo Ashe 

(2005:2) os Pequenos Estados Insulares partilham desafios comuns 

rumo ao desenvolvimento, nomeadamente pequena população, falta 

de recursos, isolamento, são sensíveis a catástrofes naturais, são 

muito dependentes do comércio internacional, assim como à evolução 

mundial. Esta situação ainda é agravada pela falta de economias de 

escala, a falta de transportes e de comunicação bem como infra-

estruturas deficientes. De acordo com Ashe (2005:2), estes mesmos 

Estados têm carências de recursos humanos, financeiros e 

institucionais. Os aspectos ora referenciados podem constituir 

entraves ao desenvolvimento do turismo nestes respectivos países. 

 

No presente capítulo vamos falar do turismo no contexto insular em 

alguns países africanos que apresentam certas especificidades com 

S.Tomé e Príncipe (estudo de caso), e que têm o turismo como sector 

forte da economia. Os Micro – Estados seleccionados para efeito são: 

Cabo-Verde, Maurícias e Seicheles. 
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Cabo-Verde – Arquipélago composto por 10 ilhas, tem uma 

superfície de 4.033 km2. Está localizado no oceano atlântico a 640 

Km do continente. 

 

Seicheles – Micro – Estado composto por 115 ilhas coroadas por 

areia branca, e tem como superfície aproximadamente 444 km2. O 

arquipélago está localizado na parte ocidental do Oceano Índico, a 

Norte de Madagáscar. 

 

Maurícias – Arquipélago, está localizado no oceano Índico é 

composto por 2 ilhas principais e 2 ilhotas, e tem 2.044 km2 de 

superfície. 

 

As ilhas e as regiões periféricas são particularmente vulneráveis às 

influências e às pressões externas em todas as formas da actividade 

económica, (Pearce, 1989,Lockhart et al, 1993, in Butler, 1996:15). 

Por outro lado devido à descontinuidade geográfica dos territórios, os 

Governos encontram-se frequentemente distantes e politicamente 

têm diferentes prioridades relativamente às populações locais. 

 

A International Scientífic Council for Island Development, afirma que 

as ilhas são o segundo maior destino turístico, depois das categorias 

das cidades históricas, Cabral (2005, in Lima, 2008:49). Esta 

constatação é interessante em termos de desenvolvimento 

económico, mas também é uma observação para se dar uma maior 

atenção à preservação dos ecossistemas dos territórios insulares, 

pois a acção humana originada pelas actividades turísticas poderá ser 

nociva para a natureza. Uma das alternativas ao desenvolvimento do 

turismo deve estar associada à criação de áreas protegidas e ou de 

reservas naturais, pois a tendência mundial indica que o número de 

visitantes e / ou turistas tende a aumentar e como consequência a 
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sua distribuição estará mais frequentemente concentrada nos 

principais destinos e nos locais ecologicamente vulneráveis. 

 

Atendendo que a actividade turística poderá estar associada ao lazer, 

na secção 4.2 é feita uma pequena abordagem relativamente a esta 

questão. Tendo em conta que neste capítulo o assunto central é a 

relação entre o turismo e a insularidade, na secção 4.3 são 

apresentadas as particularidades dos territórios pequenos e insulares. 

Como alternativa ao desenvolvimento económico, os Micro – Estados 

referenciados no início deste capítulo optaram por turismo. Neste 

contexto, aspectos relacionados com os efeitos do turismo são 

desenvolvidos na secção 4.4. Na subsecção 4.4.1 são abordados 

aspectos económicos, na subsecção 4.4.2 aspectos ambientais e na 

subsecção 4.4.3 aspectos sociais. Reconhecendo que o território é um 

recurso valioso, finito e inelástico, é fundamental que seja muito bem 

gerido. Por esse motivo, na secção 4.5 faremos algumas abordagens 

sobre o planeamento, a política e a gestão do turismo. 

 

4.2 O lazer  

 

No capítulo primeiro referimo-nos ao turismo como um sector que 

contribui para a valorização sóciocultural e nesta secção, podemos 

acrescentar que esta actividade também proporciona um bem-estar 

físico e psicológico do indivíduo através do lazer. 

 

De acordo com Ramos (2008:9) o lazer configura-se como uma 

questão de civilização e de desenvolvimento, onde problemas tão 

vastos como a valorização da essência humana e a preservação do 

bio e da sócio-diversidade, deverão acompanhar a valorização e 

diversidade de lugares, dos quais constituem, em simultâneo atributo 

e riqueza. 
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Para Parry e Parry (1997:53, in Ramos, 2008:9) o lazer é um 

fenómeno social que envolve constrangimentos, podendo ser melhor 

percepcionado se incluído num determinado contexto ou estilo de 

vida. Embora se lhe atribuam determinados contextos de suporte e 

de organização Torkildsen (2000:73, in Ramos, 2008:9) aponta como 

fundamentais a consideração de 5 grandes acepções ligadas ao lazer: 

 

(i). O lazer como tempo; 

(ii). O lazer como actividade; 

(iii). O lazer como estado; 

(iv). O lazer como um todo (concepção holística); 

(v). O lazer como um modo de vida. 

 

A actividade turística está habitualmente associada ao lazer. Tal como 

sucedeu relativamente à dificuldade na definição do turismo 

apresentada no capítulo primeiro, várias têm sido as teorias 

desenvolvidas sobre a clarificação conceptual do termo lazer ao longo 

do século xx. 

 

Segundo Costa (1996, in Ramos, 2008:10) o lazer é apresentado em 

duas das mais perspectivas que mais se destacaram na apropriação e 

definição do termo a saber: 

 

(i). Perspectiva holística; 

(ii). Perspectiva orgânica. 

Numa perspectiva holística o lazer é definido como um tempo de 

tranquilidade e descontracção mas sem subjugação ao tempo. 

 

Na visão orgânica o lazer é entendido como um conjunto de 

actividades desenvolvidas em contexto de não trabalho, isto é, mais 

em situação de liberdade, do que de atitude. 
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4.3. As particularidades do turismo nos PEID 

 

Pode-se considerar os Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (PEID) como locais interessantes para o 

desenvolvimento do turismo, pois apresentam peculiaridades 

surpreendentes, quer em termos do ambiente envolvente, como no 

que concerne ao planeamento do desenvolvimento sustentável  

 

Para Butler (1993, in Martins, 2004:16), as pequenas ilhas já há 

muito tempo são consideradas como lugares atraentes para efeitos 

de recreação e turismo. O mesmo Butler (1993, in Martins 2004:16) 

revela factores como a ‘separação’ e a ‘diferença’ por contraponto aos 

territórios continentais, os quais fazem daqueles destinos espaços 

particulares apelativos por natureza. 

 

Segundo Briguglio e Briguglio (1996:1) as atracções naturais dos 

pequenos territórios insulares (sobretudo o clima) dão-lhes uma certa 

vantagem para o desenvolvimento do turismo comparativamente com 

outros territórios continentais. 

 

De acordo com Brito (2006:78) em muitos PEID, o turismo tem sido 

um sector privilegiado na promoção da mudança socio-económica e 

da modernização da estrutura produtiva, resultando na redução dos 

principais problemas. 

 

Enquanto para Butler (1993 in Martins, 2004:17) o desenvolvimento 

do turismo, em muitas áreas, tem sido marcado por um paradigma 

demasiado assente no crescimento acelerado, num tipo de turismo e 

de turistas que muitas das vezes degrada os recursos que 

originalmente atraíram os próprios visitantes. 
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De acordo com o Código Mundial da Ética do Turismo (1999), uma 

atenção particular deve ser concedida aos problemas específicos dos 

territórios insulares, Ryan (2002, in Martins, 2004:16). 

 

Colin e Baum (1995, in Martins, 2004:18) argumentam como grandes 

questões para o desenvolvimento de turismo em ilhas como o 

planeamento e a política de desenvolvimento em turismo; turismo e 

sustentabilidade; os temas de marketing, e como inevitável a 

competitividade sustentada. 

 

Por outro lado, o desenvolvimento do turismo nos territórios insulares 

deve estar alicerçado no controlo, que pode ser a nível de construção 

de infra-estrutura turística, assim como de entrada de turistas. 

Relativamente ao segundo aspecto, a forma de controlo deve ser bem 

efectuada de forma a evitar dissabores nas pessoas que desejam 

conhecer os territórios insulares. Segundo Butler (1996:19) o 

controle sobre as formas de acesso pode limitar o número de turistas 

que entram para os territórios, possibilitando desta forma a entrada 

daquele tipo de turista que se deseja; educado, simpático, 

responsável, que gaste muito dinheiro em pouco tempo. Esta prática 

pode tornar o destino mais atractivo, potenciando-o. 

 

Outra maneira de tornar o destino turístico mais apelativo, pode ser 

através da aplicação de uma boa estratégia de marketing de destino 

turístico. De acordo com Lundberg (1990, in Kastenholz, 2005:23), o 

“o marketing dos destinos “ é “ o esforço global de identificar o que 

os destinos têm para oferecer (o produto), que grupo de pessoas têm 

o tempo, o dinheiro e o desejo de viajar (…) para o destino (mercado 

alvo), e qual a forma de os contactar e convencer a viajar para o 

destino (…) sendo o destino” qualquer unidade geográfica que possa 

ser entendida como tendo uma imagem comum”. 
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Ao enveredar-se pelo turismo como factor de desenvolvimento de 

Pequenos Estados Insulares, deve-se ter em conta as particularidades 

tais como: a vulnerabilidade, capacidade de carga, o acesso e a 

natureza de turismo a desenvolver. 

 

(i). Vulnerabilidade. 

 

Devido à dimensão destes territórios, a biodiversidade que possuem, 

assim como os recursos naturais são vulneráveis à intervenção 

humana. Para Butler (1996, in Martins, 2004:18), as ilhas e as 

regiões periféricas são vulneráveis aos impactes do turismo. Esta 

vulnerabilidade está associada também ao pouco controlo por parte 

dos residentes no que toca à natureza e à escala de desenvolvimento. 

Por outro lado, em termos económicos cria-se uma dependência ao 

turismo como única alternativa ao desenvolvimento. 

 

Para Briguglio e Briguglio (1996:1) a dependência do turismo 

também está ligada à questão do emprego, pois a grande parte de 

emprego ocorre no turismo ou em actividades que têm estreita 

ligação com o sector, como por exemplo na transferência bancária, 

agricultura e as pescas. Como acréscimo à vulnerabilidade há a 

salientar ainda o controlo da economia por parte dos estrangeiros, 

assim como a sazonalidade dos empregos. 

 

Para Briguglio e Briguglio (1996:2) o tráfego interno de turistas é 

geralmente controlado por operadores turísticos estrangeiros que têm 

grande poder de negociar e ditar os preços do turismo no país 

anfitrião. Por outro lado, a indústria de turismo também depende 

muito da vontade dos estrangeiros em visitar os territórios insulares 

e cuja decisão de viajar, em grande parte está fora do controlo 

destes pequenos territórios. 
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Não obstante o que já foi referido, estes territórios também são 

muito vulneráveis às mudanças climáticas. No documento sobre o 

resumo da 2ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas (Davos 

2007:2) foi afirmado que “ a temperatura média mundial aumentou 

em média 0,76º C, entre 1850 e 1899 e 2001 e 2005”. Por outro lado 

o aquecimento da temperatura da superfície oceânica contribuiu para 

um aumento do nível da água do mar de 1,8 mm anuais de 1961 a 

2003 e aproximadamente 3,1 mm anuais de 1993 a 2003”. Como 

consequência destes fenómenos, registou-se em todos os continentes 

reacções biológicas dos ecossistemas e de espécies concretas. 

 

Outro aspecto de relevância em termos ambientais está relacionado 

com a exposição dos territórios ao mar e ao vento o que pode 

provocar forte erosão costeira. Pelo facto das ilhas terem mar em 

volta a água doce está sempre ameaçada pela intrusão salina. 

 

(ii). Capacidade de carga 

 

Ao desenvolver-se o turismo é necessário ter-se em conta, os parcos 

recursos existentes nestes locais e determinar a capacidade de carga 

desses territórios, pois a pressão que os visitantes ou turistas 

exercem sobre os recursos, o ambiente, e sobre os residentes, 

contrastam com a dimensão territorial, assim como o número dos 

residentes. Dentro do âmbito do turismo, a capacidade de carga 

engloba dois elementos: o meio ambiente físico e a qualidade da 

experiência do visitante e ou turista. 

 

O conhecimento da capacidade de carga é de grande importância, 

porque permite que se conheça qual o limite máximo suportável de 

impacte que determinado recurso sofre, através da acção antrópica 

que é exercida.  
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(iii). Acesso limitado 

 

Geralmente as deslocações internacionais aos territórios insulares são 

feitas por via de transportes aéreo ou marítimo e que por vezes cria 

uma dependência relativamente aos operadores turísticos 

internacionais. De acordo com Butler (1996:16) o acesso às ilhas 

pode ser melhorado a partir de fora, porém as agências prestadoras 

de serviços desejarão inevitavelmente minimizar os custos e as 

perdas que poderão advir, através de um sistema subsidiado. 

 

Outro facto notório nos territórios insulares e pequenos, segundo 

Butler (1996:17) é o número reduzido da população, o que 

condiciona de certa forma as trocas comerciais com os países 

vizinhos, pois o fluxo comercial é muitas vezes insuficiente para 

cobrir todas as despesas de acesso ao serviço. 

 

 (iv). Natureza de turismo 

 

De acordo Butler (1996:18) O desenvolvimento do turismo nas ilhas 

deve estar baseado nas atracções naturais (flora, fauna, cultura local, 

paisagem e recursos marinhos) oferecendo maior potencial para o 

desenvolvimento sustentado, apropriado à capacidade dos recursos. 

 

Para os Pequenos Territórios Insulares, o desenvolvimento do turismo 

deve ser sustentável de forma a permitir que a actividade seja 

duradoura. O planeamento e o reconhecimento de que os recursos 

naturais são finitos, constituem as pedras basilares para que se 

alcance este desenvolvimento tão almejado. 

 

Segundo a Direcção Geral de Turismo de Portugal (DGT, 1994:31) 

aceitar o princípio de desenvolvimento sustentável, é reconhecer que 

o desenvolvimento turístico depende de uma gestão eficaz dos 
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recursos naturais e da garantia de disponibilidade, a médio e a longo 

prazo, das mesmas vantagens proporcionadas actualmente pelos 

ecossistemas costeiros, isto é, a possibilidade do sector turístico se 

assumir como sector estratégico de desenvolvimento futuro. 

 

4.4 Implicações do turismo: 

 

4.4.1 Ambientais  

 

O problema ambiental nos Pequenos Estados Insulares é 

preocupante. Recorde-se que em Maio de 2008 a Comissão das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável abordou a 

questão. Segundo o Sha Sukang (Sub-Secretário Geral para Assuntos 

Económicos e Sociais da supra citada organização) (in 

www.mediaglobal.org) “é preocupante a vulnerabilidade dos PEID 

face aos factores ambientais, dada a sua fragilidade e a uma 

exposição significativa, devido aos efeitos nefastos das alterações 

climáticas”.  

 

Ainda Sha Sung “estas alterações climáticas podem ter como 

consequência o aumento do nível da água do mar e fazer com que os 

PEID percam parte dos seus territórios afectando a produção agrícola, 

demonstrado desta forma que esses Estados também são vulneráveis 

economicamente”. 

 

De acordo com os conteúdos dos dois parágrafos antecedentes e 

tendo em conta que os PEID estão inseridos no ambiente marinho e 

costeiro, e como tal susceptíveis à catástrofes naturais (como 

tsuname e outras), assim como à extinção de espécies selvagens, é 

fundamental que sejam elaborados programas e acções com vista à 

mitigar os possíveis impactes. 
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A protecção dos ecossistemas é imprescindível, pois eles representam 

parte da biodiversidade mundial e simultaneamente são considerados 

como fonte de geração de receitas, quer directa como 

indirectamente. 

 

Na esteira do que foi abordado relativamente às fragilidades 

ambientais nos PEID, os problemas ambientais poderão agravar com 

o desenvolvimento do turismo, caso esta actividade seja desenvolvida 

de uma forma desarticulada, não obedecendo uma política e um 

plano devidamente elaborado e executado de uma forma 

sincronizada. Por outro lado, as fragilidades a nível do território, dos 

ecossistemas (marinhos e costeiros, assim como terrestres), das 

populações residentes, podem condicionar de certa maneira o 

desenvolvimento do turismo. Face ao exposto pensamos que para o 

Micro – Estados Insulares, o desenvolvimento do turismo deve ser 

baseado no princípio de sustentabilidade. 

 

Porém, para a efectivação da sustentabilidade é necessário que seja 

também tomada em consideração os aspectos inerentes ao 

planeamento e a gestão de recursos existentes, porquanto o 

desenvolvimento do turismo poderá degradar gravemente o ambiente 

no qual está inserido e criar descontentamento a nível das 

populações locais. 

 

De acordo com OMT (1999:174) as ilhas tropicais, importantes 

destinos turísticos que possuem ecossistemas frágeis, são 

particularmente vulneráveis a uma série de impactes ambientais 

negativos decorrentes do turismo, como os que afectam as ilhas 

Maurícias, como a erosão das praias resultantes da construção de 

resorts, danos causados por âncoras e pelo pisoteio dos recifes dos 

corais e a depredação de animais marinhos, conchas e corais 

recolhidos como lembrança para os turistas. 
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A poluição provocada pela acção antropónica em determinadas 

actividades turísticas afecta mais os territórios insulares do que os 

continentais, devido sobretudo à dimensão territorial e à localização 

dos empreendimentos próxima do mar, rio ou de lago. 

 

Geralmente os pequenos territórios insulares têm pouca quantidade 

de água doce disponível, e os hotéis, sobretudo os resorts consomem 

muita água. Outra situação de realce é a descarga de efluentes não 

tratados que pode ocorrer nos recursos hídricos, provocando a 

poluição. Esta situação constrangedora pode por em risco a existência 

da vida selvagem, assim como afectar o consumo de água por parte 

da população residente. 

 

A poluição visual costeira devida à construção de equipamentos 

hoteleiros pode constituir outro aspecto marcante do turismo insular. 

Porém, o desenvolvimento do turismo nos PEID não pode ser visto 

somente na sua vertente negativa. Há exemplos de sucesso. No caso 

das Seicheles o turismo ecológico tem um papel fundamental na 

preservação da vida silvestre. A título de exemplo em 2004 a reserva 

espacial da ilha Cousin foi reconhecida pelo Conselho Britânico como 

um dos principais destinos ecoturísticos. O local é aprazível para a 

observação de animais e plantas crescentes, assim como para 

efectuar o mergulho. Todavia o turismo para o respectivo local é 

selectivo. 

 

4.4.2 Económicas  

 

A política de certos governos em escolher o turismo com factor de 

desenvolvimento económico deve-se ao facto desta actividade 

constituir um meio de desenvolvimento e de valorização de certas 

regiões ou países, devido a fracas receitas produzidas ou à fraca 

industrialização, ou ainda por causa do declínio do seu sector 
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tradicional de economia. É notório que o turismo produz efeitos 

directos nas economias. O seu efeito multiplicador, que afecta 

positivamente outros ramos de actividades, como no caso do sector 

das construções, pois antes mesmo dos empreendimentos turísticos 

estarem em pleno funcionamento o emprego já é gerado pelo sector. 

 

De acordo com WTO (2004, in Lima, 2008:49) o turismo oferece uma 

das poucas oportunidades para a diversificação económica para os 

PEID, sendo o sector em maior crescimento em todos esses Estados. 

Por causa da interligação entre o turismo e outros sectores como a 

agricultura, pesca, indústria, transporte e serviços, a extensão das 

actividades turísticas é muito variável entre regiões geográficas e 

também territórios da mesma região. 

 

Como forma de equilibrar a economia, os PEID podem optar pela 

utilização de activos ambientais para as actividades turísticas, assim 

como para a produção de nichos de mercado e desta forma 

desenvolver os seus sectores de exportação. 

 

Não obstante o turismo poder servir de alavanca ao desenvolvimento 

económico dos PEID, o mesmo deve ser bem planeado e gerido de 

forma a evitar que esta actividade possa degradar o ambiente do qual 

é fortemente depende, assim como depauperar a estrutura social 

existente. O sucesso do turismo como vector do desenvolvimento 

económico nos PEID deve passar por uma integração intersectorial 

onde são incluídos sectores como agricultura, pesca, indústria, 

sectores dos transportes, serviços e do comércio. 

 

Segundo United Nation Environmet Programme (UNEP 1996) dos 29 

PEID cujos dados estavam disponíveis, verificou-se durante o período 

de 1989 a 1993 um aumento do turismo no PIB de 1% a 88%. Nesta 
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amostra de países, o destaque vai para Antígua e Barbuda, Aruba, 

Barbados, Santa Lúcia, Bahamas, Saint kitts e Nevis e Seicheles. 

 

Nos países africanos de acordo com os dados disponíveis no período 

1990-1994, a quota de emprego directo no sector passou de 3,4% 

para 4,8% para o caso das Maurícias e no caso das Seicheles 

permaneceu estável, cerca de 18% (UNEP, 1996). 

 

Salvo raras excepções, na grande parte dos PEID regista-se nos 

últimos anos, embora a níveis diferentes, um ritmo crescente das 

receitas brutas em termos nominais. No conjunto dos 24 países dos 

34 integrantes na lista do PEID (onde há dados disponíveis) registou-

se um crescimento de receita bruta do turismo que variou entre os 

2% e os 61% em média por ano no período compreendido entre 

1989-1993, (UNEP, 1996). Segundo UNEP (1996) no período 

compreendido entre 1980-1992, para uma amostra de 26 países 

(PEID), o aumento percentual no rácio de divisas do turismo para o 

total de exportações, os ganhos variaram entre 2% a 45,3%, no qual 

10 deles ultrapassaram os 50%. 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Cabo-Verde (INE 

– Cabo-Verde, in Ottosson 2008) o número de turistas aumentou de 

58.000 em 1998 para 280.000 em 2006. Espera-se um crescimento 

de número de quartos de 1460 em 1997 para 15500 em 2012. O 

turismo em Cabo-verde é uma das actividades em rápido crescimento 

representado 12% do PIB do país (em 2001, foi 3.5%). 

 

Todavia há que realçar que uma das políticas dos investidores em 

Cabo-Verde para a contratação do pessoal é feita fora de país em vez 

de localmente. Devido à fragilidade do ecossistema Cabo-Verdiano, o 

país deveria optar por um desenvolvimento turístico diferenciado 

aproveitando os recursos naturais para o efeito. Tendo em conta a 
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especificidade das ilhas integrantes do arquipélago, cada ilha deveria 

ter um segmento de turismo diferente adequado às suas 

características. 

 

No caso das Maurícias segundo as estimativas apresentadas pela 

World Travel and Tourism Council em 2007 (in conferência sobre o 

turismo e investimento em Kampala, Uganda 2007), indicam que o 

turismo contribuiu em 2005 com 26% para o PIB e 28% para o 

emprego total do país. Em 2006 as ilhas Maurícias receberam 

788.000 visitantes comparados com 2005, cuja cifra foi de 761.000 

visitantes internacionais. 

 

Relativamente ao arquipélago das Seicheles, de acordo com 

documento ‘da Barbados Programmme of action+10 (2004:35) ‘, 

apesar de ter um crescimento inconsistente, o turismo continua a ser 

uma das mais importantes indústrias no arquipélago nos últimos 10 

anos. Esta indústria representa cerca de 20% do PIB e 17% do 

emprego. 

 

O desenvolvimento de turismo nos PEID apresenta fragilidades em 

termos económicos, pois é verificada a fuga em vários domínios: 

 

1. Importação de bens de consumo com maior realce para o 

sector de alimentos e bebidas; 

 

2. Amortização das dívidas externas por causa dos 

investimentos efectuados na construção de unidades hoteleiras 

(hotéis/resorts); 

 

3. Importação de materiais e equipamentos para a construção; 
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4. O reenvio do dinheiro dos investidores estrangeiros aos seus 

respectivos países; 

 

5. O envio do dinheiro por parte de trabalhadores expatriados; 

 

6. Gastos efectuados nas campanhas promocionais feitas no 

estrangeiro. 

 

É de salientar que independentemente das fugas verificadas, há que 

se ter em conta o efeito multiplicador do turismo nas economias dos 

respectivos países, assim como as poupanças efectuadas pelas 

populações locais que estão em estreita ligação com o fenómeno 

turístico. Porém, o efeito multiplicador é dependente da fuga dos 

gastos dos turistas no exterior. Quanto menos for a fuga dos turistas 

nas despesas directas mais elevados poderão ser os efeitos 

multiplicadores. 

 

Não obstante o turismo ser considerado um sector promissor para os 

PEID, os governos destes países devem buscar outras alternativas 

económicas para não criar uma dependência excessiva em relação ao 

sector. A recessão económica dos países industrializados e 

consequentemente emissores de turistas, como é caso do que 

aconteceu em 2008, crise nos Estados Unidos da América do Norte, a 

possível crise na Alemanhã, o fenómeno de mudanças climáticas, os 

conflitos internos, a proliferação de doenças sexualmente 

transmissíveis, como o SIDA e a hepatite B, podem constituir grandes 

perigos às economias baseadas no turismo e defraudar as 

expectativas destes países.  

 

Gostaríamos de salientar que no quadro (4.) são apresentados outros 

valores e indicadores económicos e a capacidade de carga de Cabo-

Verde Seicheles e Ilhas Maurícias. 
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Quadro 4 – Indicadores económicos e a capacidade de carga 

de alguns países insulares 

 

País Número de 

turistas 

(000s)  

O turista 

como uma % 

da população 

Receitas turísticas 

 

Em% do  

PNB como% das Exportações 

Cabo- Verde 45 11.4 11.5  37,3 

Maurícias 536  46,4 15.7 26.8 

Seycheles 130  166,7  34,6  52,2 

Fonte: adaptado da UNEP/WTO (2001) Climat change. 

(http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/632.htm ) 

 

4.4.3 Sócioculturais  

 

A opção dos PEID de ter o turismo como pólo de desenvolvimento 

económico pode ter repercussões sociais relativamente às restrições 

de acesso a bens considerados comuns como: as praias, montanhas, 

cascatas e outros locais de lazer, e motivar o fenómeno de xenofobia 

no seio da população em relação aos visitantes/turistas.  

 

O problema da capacidade de carga resultante da actividade turística, 

também pode constituir um entrave nos Pequenos Estados Insulares 

com a superlotação de locais de lazer, ruas, aeroportos e o aumento 

de diversos tipos de poluição (sonora, visual entre outras). A exígua 

dimensão territorial dos Estados Insulares pode representar um factor 

determinante na redução do nível de vida das populações residentes, 

em consequência da pressão que é exercida pela população visitante, 

alterando desta forma o preço de géneros alimentícios e dos 

imobiliários. As populações residentes no litoral em consequência do 

desenvolvimento do turismo podem ser forçadas a mudar do estilo de 

vida, deixando mesmo de ser piscatórias, passando a trabalhar nas 
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unidades hoteleiras o que pode criar desta forma uma grande 

dependência ao turismo. Há casos em que aldeias dos pescadores são 

transformadas em zonas de elite para receber turistas. 

 

Se não houver uma boa política social por parte dos governantes do 

PEID, os problemas sociais que forem surgindo poderão ser 

considerados pelos residentes como sendo originários da presença 

dos turistas na região. Outro factor de risco é o surgimento da 

tendência mercantil em consequência do desenvolvimento turístico, 

pois os hábitos, costumes a arte e os ofícios tradições passarão a ser 

adaptados aos gostos dos turistas e visitantes. As próprias línguas 

maternas poderão estar em risco de desaparecer ou serem 

adulteradas face ao aumento de número de turistas nas regiões 

visitadas. 

 

Quando se aborda o desenvolvimento do turismo nos PEID, 

geralmente a questão da criação de postos de trabalho e a melhoria 

das condições sociais, também são referidas. Porém, nem sempre as 

coisas ocorrem da melhor forma. Os empregos fornecidos aos 

residentes são geralmente de carácter doméstico, precário, isto é, o 

de simples empregado, o que de certa forma desprestigia os 

nacionais, levando mesmo a criar um sentimento de insatisfação. 

 

4.4 Planeamento, política e gestão do turismo 

 

O turismo nos territórios insulares centra-se principalmente nos 

recursos naturais que são exíguos e frágeis, o que pode tornar os 

produtos turísticos bastante condicionados à preservação do meio 

ambiente. Como qualquer outro, o produto turístico tem o seu ciclo 

de vida e sofre as mesmas transformações faseadas (a de sucesso e 

declínio). Por essa razão é imprescindível que haja um processo de 

planeamento que seja capaz de promover a rentabilização dos 
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recursos turísticos, de uma maneira sustentável. Todavia o processo 

de planeamento deve seguir um caminho muito bem estruturado, 

assim como as estratégias devem ser bem formuladas e serem 

operacionais. Porém, Hall (2001, in Brito e Silva, 2005:13) salienta 

que “no contexto turístico o planeamento não é uma panaceia para 

todos os problemas, podendo, no entanto minimizar os impactes 

potencialmente negativos, maximizando os retornos e estimulando 

uma reacção mais positiva da comunidade local.” 

 

De acordo com Brito e Silva (2005:13) o planeamento revela-se 

primordial para a sustentabilidade do turismo, a médio e longo prazo, 

assumindo um papel fulcral na determinação e na selecção de 

prioridades para a sua evolução harmoniosa, determinando os seus 

limites ideais, para que possa estimular, regular ou restringir a sua 

evolução. 

 

Atendendo que cabe aos Governos dos PEID zelarem pelo 

desenvolvimento sustentável do turismo subentendendo o bem – 

estar das populações locais, é fundamental que seja adoptada uma 

política de turismo muito bem planificada baseada no princípio de 

sustentabilidade. Só assim pode ser evitado o desenvolvimento 

descontrolado do turismo, danos irreversíveis nos meios turísticos e 

em simultâneo, os impactes sociais. Não obstante um bom 

planeamento e consequentemente uma boa gestão de recursos 

turísticos serem fundamentais para uma boa qualidade e durabilidade 

de turismo nos PEID, necessário se torna que haja uma colaboração 

das pessoas envolvidas no processo. Por outro lado, a questão da 

mudança de mentalidade da população residente é crucial para o 

sucesso.  

 

De acordo com Kripendorf (2001, in Brito e Silva, 2005:14) há que 

associar ao planeamento turístico a uma mudança de mentalidade 
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dos turistas, no sentido destes também proporcionarem, no turismo, 

um campo de aprendizagem e de experiências, uma forma de 

enriquecimento interior, de compreensão mútua de solidariedade. 

 

Para Brito e Silva (2005:14) o planeamento da actividade turística 

deverá constituir uma plataforma de entendimento e de 

harmonização entre os objectivos e as necessidades de todos os 

interventores no processo, isto e, o Estado, as empresas, as 

populações de acolhimento e os visitantes, num contexto de 

desenvolvimento sustentável.  

 

Independentemente do que fora mencionado no parágrafo anterior, o 

planeamento deve ser um processo baseado em pesquisa e avaliação, 

que procura optimizar o potencial de contribuição do turismo para o 

bem – estar humano e a qualidade do meio ambiente, Getz (1986, in 

Brito e Silva, 2005:17). 

 

Ao ser desenvolvida a actividade turística é necessário ter-se em 

conta os seguintes aspectos: 

 

1. Planificação espacial onde se procura evitar a urbanização 

concentrada e contínua sobre a zona costeira; 

2. Adaptação das características do desenvolvimento turístico às 

possibilidades locais de forma a evitar que o desenvolvimento 

turístico crie um trauma local, em observância a: 

 

a). Uma boa inserção paisagística das novas construções 

harmonizando-as com as construções já existentes; 

b). O respeito pelos valores sócioculturais existentes.  

 

Porém, a decisão dos PEID em enveredar por uma verdadeira política 

do turismo sustentável deve ser ostentada por um conjunto de 
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premissas. Segundo Burnay (2006:168) as condições são as 

seguintes: 

 

1. Uma forte vontade política; 

2. Existência de um quadro legislativo adequado ao sector e 

actividades; 

3. Existência de recursos e incentivos financeiros que apoiem os 

investimentos necessários quer, ao sector público, quer do privado; 

4. Formação e capacitação dos investidores; 

5. Certificação e monitorização dos destinos e produtos; 

6. Um empenhado trabalho com os autores locais; 

7. Um território ordenado, cuidado e limpo; 

8. Um planeamento urbanístico e um uso de solo que 

contribuam para a construção e manutenção de uma paisagem 

atractiva que transmita harmonia entre os diferentes utilizações do 

território. Neste grupo de condições apresentadas, Burnay considera 

fundamental as 7ª e 8ª condições. 

 

4.5 Conclusão 

 

O turismo pode ser considerado como um dos sectores promissores 

do desenvolvimento sócio-económico dos PEID, porém é necessário 

que outras áreas de actividade económica tradicional, nomeadamente 

a agricultura e a pesca se desenvolvam de modo a garantirem o 

fornecimento de bens alimentares essenciais à indústria turística. 

 

Os PEID são possuidores de zona costeira e marítima e como tal 

devem ter políticas conducentes à protecção, uso racional e 

desenvolvimento dos seus recursos vivos, permitindo desta forma um 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente marinho e costeiro. 

Os Governos dos PEID devem criar e implementar planos e 

programas de apoio ao desenvolvimento e à utilização dos seus 
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recursos marinhos e costeiros, satisfazendo as necessidades humanas 

essenciais, preservar a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida 

das populações locais. O planeamento do turismo é fundamental para 

territórios insulares devido às fragilidades que têm relativamente à 

biodiversidade, aos ecossistemas e às populações humanas. O 

sucesso no processo do planeamento para além da pesquisa e da 

avaliação passa necessariamente pela existência de informações e 

dados disponíveis no que concerne aos recursos naturais, atracções 

patrimoniais, culturais, a forma como é efectivada o usufruto dos 

recursos naturais, assim como a interacção visitante ou turista e o 

local visitado. Além do mais, o planeamento pode ser visto como uma 

alternativa que possa evitar uma auto destruição do sistema turístico. 

A excessiva dependência dos Pequenos Estados Insulares da 

actividade turística é um enorme risco devido à versatilidade deste 

sector económico face aos mercados internacionais, à recessão 

económica internacional, aos conflitos internos, ao ambiente e 

consequentemente às catástrofes naturais, assim como à proliferação 

de doenças particularmente as sexualmente transmissíveis. 
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Turismo em S.Tomé e Príncipe – Estudo de caso 

 

5.1 Introdução  

 

S.Tomé e Príncipe é um PEID que desde os primórdios do seu 

povoamento tem vivido essencialmente da agricultura. O país 

conheceu várias etapas: a da cana-de-açúcar (século XVI), a etapa 

do café (XVIII a meados do século XIX) e do cacau (século XIX) até 

ao presente ano de 2009. Avizinha-se uma nova era, caracterizada 

por muitos como era do petróleo, porém a economia continua 

debilitada. 

 

Devido a exuberante beleza natural, o turismo pode ser uma 

alternativa ao desenvolvimento económico, no entanto deve-se 

primar pelo princípio de sustentabilidade. 

 

Segundo Brito (2006:84) a população santomense dispõe de um 

reduzido rendimento per capita, para fazer face às necessidades, 

inferior à média do continente africano, sendo de 270 dólares EUA, 

por referência ao ano de 1998 (PNUD:2001). 
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De acordo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(UNDP 2008:7) S.Tomé e Príncipe apresenta um PIB por habitante no 

valor de 440 USD. 

 

Segundo os dados de 2008 do Banco Central de S.Tomé e Príncipe, 

BCSTP (in www.bcstp.st), a taxa de desemprego no ano 2000, 

situava-se em 14,4%, já no ano 2006, passou para 16,7% e a 

previsão para 2007 era de 16,4%.  

 

Em termos de actividades económicas, o turismo é um dos sectores 

fortes, potenciais ao desenvolvimento do país, mas continua sendo 

marginal, Brito (2006:86); UNDP (2008:8). As actividades turísticas 

estão mais concentradas no empresariado estrangeiro.“O empresário 

nacional apresenta fragilidades decorrentes da falta de apoio estatal, 

principalmente no que concerne à concepção do incentivo ao 

investimento, e o capital estrangeiro tem-se revelado insuficiente, 

realizando – se de forma pontual e sectorial, não privilegiando a 

reabilitação patrimonial e arquitectónica, particularmente 

vocacionadas para as antigas unidades agrícolas, uma das 

reconhecidas potencialidades do arquipélago” Brito (2006:86). 

 

Neste capítulo faremos uma abordagem sobre S.Tomé e Príncipe 

incidindo nos aspectos geográficos e económicos, nomeadamente o 

turismo, agricultura e a pesca.  

 

Iniciamos o presente capítulo (secção 5.2.1) com a localização 

geográfica. Na secção 5.2.2 fazemos alusão ao clima e apresentamos 

um quadro resumo com informações meteorológicas de S.Tomé e 

Príncipe. 

 

Na secção 5.2.3 são abordados aspectos relacionados com a flora e a 

fauna. Apesar dos parcos recursos naturais existentes no arquipélago, 
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dedicamos a secção 5.2.4 aos mesmos. Já na secção seguinte, isto é, 

5.2.5, apresentamos a divisão política e administrativa do território. 

 

Tendo em conta a inter relação que existe entre o desenvolvimento 

de actividades turísticas e o meio ambiente, decidimos citar na 

secção 5.2.6 a legislação ambiental em vigor no país. Na secção 5.2.7 

faz-se referência à população de S.Tomé e Príncipe. Na 

caracterização de um país é necessário ter – se em conta os aspectos 

económicos. Por isso, na secção 5.2.8.1 faz-se uma abordagem sobre 

o turismo. 

 

No que se refere à secção 5.2.8.2, apresentamos informações 

referentes á agricultura, enquanto que na secção 5.2.8.3 tecemos 

considerações sobre à pesca, um dos suportes do desenvolvimento 

do turismo. 

 

Para a secção 5.2.9 direccionamos a nossa análise para os aspectos 

do país do ponto de vista ambiental. Na secção seguinte, 5.2.9.1 

tratamos de assuntos inerentes à biodiversidade. A secção 5.2.9.2 é 

dedicada aos programas e acções de conservação do meio ambiente. 

Foi reservada à secção 5.3 a avaliação dos impactes do turismo. 

Assim, na secção 5.3.1 fazemos referência à avaliação dos impactes 

económicos do turismo, onde apresentamos alguns indicadores 

económicos do turismo na economia santomense. Para a secção 

5.3.2. o destaque vai para a avaliação dos impactes ambientais, tanto 

do ponto de vista positivo como negativo. Encerramos o capítulo com 

os impactes sociais (secção 5.3.3), onde realçamos como aspecto 

positivo, alguns benefícios que a população local obteve após a 

construção de um resort na região, e como negativo, os efeitos 

também advindos da construção de um outro resort na região Sul, 

em que a população é pressionada pelos investidores a abandonar o 

local de residência. 
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5.2 Caracterização de S.Tomé e Príncipe  

 

S. Tomé e Príncipe um é Pequeno Estado Insular cuja economia até à 

presente data está baseada na agricultura, orientada principalmente 

para as culturas de cacau, café, copra (caroço seco) e coconote (côco 

seco). Outros sectores de economia são as pescas e pequenas 

indústrias de transformação e ou de produção alimentar com 

destaque para a de panificação. 

 

Do ponto de vista ambiental não se registam graves problemas. 

Porém, de acordo com African Development Bank (ADB, 2006:228) 

os maiores problemas são registados a nível da desflorestação, 

erosão dos solos e empobrecimento / enfraquecimento dos solos. 

 

Em termos de emissão de gases com feitos de estufa, os dados 

apontam para o dióxido de carbono. De acordo com ADB (2006:229) 

em 2005 o país emitiu 76,94 (000/mt) de CO2. 

 

É de salientar também que com o aumento de número de 

construções de alvenaria nos últimos anos provocou a destruição de 

algumas praias do país, pois, a areia foi extraída essencialmente das 

praias. Face a esta situação constrangedora, o Governo optou por 

dragagem de areia do fundo do mar, o que aparentemente parece ser 

uma solução viável. 

 

S.Tomé e Príncipe como grande parte de países integrantes do 

continente Africano é considerado uma nação pobre, isto é, não 

desenvolvida. 

 

O conceito de desenvolvimento económico era baseado sobretudo 

naquilo que as nações produziam e comercializavam. Actualmente, 

para se considerar uma nação como desenvolvida, analisa-se também 
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o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH surgiu como 

uma forma de contrabalançar as análises económicas baseadas 

unicamente nos valores do PIB per capita. 

 

Segundo o critério das Nações Unidas, os países que têm IDH inferior 

a 0,500 são considerados como tendo um baixo Ìndice 

Desenvolvimento Humano, os que possuem IDH entre 0,500 a 0,799 

são considerados de desenvolvimento médio, enquanto que os que 

atingem índices de 0,800 ou mais, são considerados de países de alto 

desenvolvimento humano. 

 

De acordo com o relatório das Nações Unidas de 2004, o IDH de 

S.Tomé e Príncipe foi de 0,607, ocupando o 123º entre 175 países. 

Porém, este valor decresceu uma posição relativamente ao ano 

anterior. Este indicador coloca o país em sétimo lugar no conjunto 

das Nações da Africa subsariana, Caixa Geral de Depósitos (CGD 

2006:77), ADB (2006:39). 

 

Um outro indicador que é utilizado para demonstrar o grau de 

desenvolvimento dos países é o coeficiente de Gini. Relativamente a 

S.Tomé e Príncipe este indicador não é aqui citado, porque o mesmo 

não foi calculado e / ou publicado.  

 

Embora existam infra-estruturas hoteleiras e fortes potencialidades 

naturais, a actividade turística é incipiente, devido à não valorização 

do sector de turismo por parte das autoridades políticas nacionais. 

 

De acordo com Brito (2006:78), o país apresenta potencialidades 

para a prática ecoturística, sendo doptado do património ambiental, 

de flora e fauna, diversificados, caracterizando-se, ainda pela sua 

especificidade sóciocultural. 
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5.2.1 Situação geográfica 

 

S. Tomé e Príncipe está situado na zona equatorial ao largo do Golfo 

de Guiné (ver fig 4). É composto pelas ilhas de S.Tomé (964 Km2) e 

do Príncipe (142 km2) e um conjunto de ilhéus adjacentes. O 

território é atravessado ao Sul pela linha imaginária de Equador que 

divide o planeta terra em hemisférios Norte e Sul. A distância que 

separa as duas ilhas é de 140Km. Dos ilhéus há a destacar o das 

Rolas (o maior, situado ao Sul de S.Tomé), das Cabras (situado a 

Norte de S.Tomé) Bombom, Caroço, e Pedras Tinhosas. O país faz 

confrontações com o continente africano. A costa africana, a Norte 

(Nigéria) fica a 400 km da ilha do Príncipe. O Gabão, a Leste, fica 

acerca de 300km e a Nordeste, os Camarões e a Guiné-Equatorial 

distam cerca de 250 km. O país tem cerca de 250 km de costa. 

Embora o território seja pequeno, possui uma vasta extensão 

marítima, cerca de 130.000 km2 ou seja 100 vezes a área terrestre 

(Earth Institute, University of Columbia, Setembro 2008), o que 

possibilita uma maior exploração dos recursos marinhos e pesqueiros  

 
Figura 4 - Localização geográfica de S.Tomé e Príncipe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Net (reasearch.calacademy.org/guinea_island) 
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5.2.2 Clima 

 

S. Tomé e Príncipe tem um clima do tipo equatorial quente e húmido, 

com duas estações anuais bem marcantes: a estação das chuvas (de 

Outubro a Maio) e a do tempo seco, denominada de gravana (de 

Junho a Setembro). A estação das chuvas é ainda caracterizada por 

um período menos chuvoso, denominado de gravanito (entre finais 

de Dezembro e princípios de Fevereiro). Durante a estação das 

chuvas a temperatura é mais elevada e o vento sopra mais 

moderado, enquanto que na época seca a temperatura é mais baixa e 

o vento é mais forte. As temperaturas médias anuais variam entre os 

22 º C e os 30 º C.  

 

O país possui uma multiplicidade de microclimas, definidos, em 

função da pluviosidade, temperatura e localização. As temperaturas 

são mais elevadas nas zonas de baixa altitude (ver quadro resumo 5 

na página seguinte). 
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Quadro 5 – Dado climático (2001 a 2006) 

 

Designação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Temperatura do ar 

(º C) 

 

Nd 

 
27,0 

 
27,0 

 
27,2 

 
27,3 

 
26,1 

 

Média (º c) 

 
26,1 

 
26,3 

 
26,6 

 
26,6 

 
26,4 

 
25,9 

 
Média máxima (º 

C) 

 

30,5 

 
30,8 

 
31,0 

 
31,0 

 
30,9 

 
30,0 

 

Média mínima (º 

C) 

 

21,7 

 
22,2 

 
22,2 

 
22,2 

 
22,2 

 
21,7 

 

Total de 

precipitação 

(m m ) 

 

815,5 

 
1254,3 746,9 

 
78,2 

 
970,3 

 
595,4 

 

Número de dia 

(nº) 

 

86,0 

 
104,0 105,0 

 
77,0 

 
73,0 

 
61,0 a) 

 

Humidade do ar 

(%) 

 

83,0 

 
84,0 

 
83,0 

 
82,0 

 
83,0 

 
82,0 

 

Insolação (horas 2058,3 

 
1808,4 

 
1837,3 
 

1900,3 

 
1907,5 

 
1283,5 

 
Trovoadas (dias) 

 
97,0  

 
126,0 

 
136,0 
 

126,0 

 
107,0 

 
86 b) 

 
Nevoeiro (dias) 22,0 27,0 6,0 

 
0 0 0 

 

(Fonte: adaptado do I.N.E.S.T.P 2006) 

Nd – não disponível 
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5.2.3 Flora e fauna 

 

A flora e a fauna de S.Tomé e Príncipe apresentam características 

peculiares devido ao seu isolamento do continente africano. Na ilha 

de S.Tomé, coexistem 6 tipos de florestas, duas das quais são da 

floresta primária (acima de 1400 m de altitude - Ôbô), floresta de 

montanha, entre 800 e 1400 m, floresta de ‘capoeira’, floresta de 

sombra, floresta de baixa altitude e savana arborizada, CGD 

(2006:18). Segundo a União Internacional de Conservação da 

Natureza (UICN 1991:14) a floresta de Nevoeiro (de 1400 -2024 m 

de altitude) é composta por seguintes árvores endémicas típicas: 

Podocarpus mannis, Psychotria guerkeana e Psychotria nubicola. As 

orquídeas encontram-se distribuídas pelas florestas do país. O 

destaque vai para as espécies endémicas: Polystachaya parviflora, 

Polystachaya redleyi e Angraecum doratophyllum (UICN 1991:13). 

 

A Fauna terrestre é composta predominantemente por aves. Existem 

aves aquáticas características das águas interiores, nomeadamente 

os galináceos. De acordo com a UICN (1991:16, in Bocage, 1903b, 

Frade, 1958) embora em quantidade pouco numerosa, em S.Tomé e 

Príncipe pode-se encontrar outros animais de pequeno porte como os 

Cercopithecus mona (macaco), porco selvagem, Viverra civetta 

(lagaia), Mustela nivalis (doninha), roedores, répteis e anfíbios. 

Quanto à fauna marinha, o destaque vai para às tartarugas marinhas. 

Devido ao interesse pelo turismo, decidimos fazer ênfase a esses 

animais. Nas águas territoriais do arquipélago frequentam cinco 

espécies destas tartarugas marinhas, sendo: Lepidochelys olivacea, 

Chelónia mydas, Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriácea, e 

Caretta caretta todas elas em vias de extinção (in www.turismo-

stp.org) (ver fig 5) 
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Figura 5 – Tartaruga marinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WWF/08 

 

É de salientar que embora o país possua uma dimensão muito 

reduzida, a flora e a fauna apresentam um número elevado de 

espécies endémicas em termos comparativos com as outras regiões 

do globo de maior dimensão.  

 

Segundo Bruce (2005), as ilhas de S. Tomé e Príncipe são 

extremamente ricas em espécies nativas sem igual, pois ficaram 

isoladas no meio do oceano por dezenas e milhares de anos.  

 

De acordo com Clarke e Christy (1998:9-10) S. Tomé e Príncipe 

possui um total de 143 espécies de aves, sendo 26 endémicas (ver 

quadro em anexo I). 

 

Até a presente data estão identificadas cerca de 87 plantas 

endémicas (ver fig 6) em S.Tomé o que corresponde a 15% da flora 

indígena, enquanto que no Príncipe representam 10% das espécies 

autóctones, C. G D (2006:20). Isto demonstra que a taxa de 

endemismo (número de espécies endémicas relativamente ao número 

total das espécies) é elevada. 
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Figura 6 – Planta santomense 

 

 
Fonte: Naturlink/08 

 

5.2.4 Recursos naturais 

 

Os recursos naturais do arquipélago são caracterizados 

essencialmente pela riqueza vegetal com destaque para as espécies 

arbóreas. O país também possui várias nascentes de águas minerais 

resultantes das acções vulcânicas ocorridas há vários séculos, assim 

como rios e riachos. 

 

Actualmente fala-se do petróleo como um recurso económico 

promissor. De acordo com a C.G.D (2006:21) no final do século 

passado foram descobertas importantes jazidas de petróleo nas 

águas territoriais de S.Tomé e Príncipe e que constituem uma das 

principais reservas (estimadas em 40.000 milhões de baris) mundiais 

deste combustível fóssil. 

 

5.2.5 Divisão política e administrativa 

 

De acordo com a divisão política e administrativa, o país está dividido 

em 6 distritos, nomeadamente Água – Grande, Mé – Zochi, Lobata, 
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Lembá, Caué, Cantagalo e uma Região Autónoma que corresponde a 

Ilha do Príncipe e os ilhéus adjacentes. O maior distrito é o de Caué. 

A capital do país está situada em Água – Grande que é um dos mais 

pequenos, mas o mais populoso distrito. 

 

5.2.6 Legislação ambiental em vigor 

 

De acordo com a Gabinete de Ambiente de S.Tomé e Príncipe, estão 

em vigor no país Decretos-lei e Leis ambientais que são apresentados 

no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Legislação ambiental em vigor 
 Denominação Ano Objectivo 

Decreto-lei sobre a extracção de 

inertes 

1999 Visa definir e regulamentar a extracção 

de inertes considerados como recursos 

naturais do Estado santomense em todo 

território nacional. 

 

Decreto-lei sobre resíduos 1999  Regulamenta a produção e também o 

tratamento de resíduos produzidos,  

Decreto-lei sobre a Avaliação de 

impacte ambiental 

1999 Visa essencialmente proteger o 
ambiente de forma geral, face  aos 
possíveis impactes produzidos pela 
actividade humana. 

 
Lei da Conservação da Flora, Fauna e 

das Áreas Protegidas 

1999 Visa essencialmente, a conservação dos 

ecossistemas, assim como da 

biodiversidade das espécies animais e 

vegetais inseridos. 

Lei Bases do Ambiente  

 

1999 O desenvolvimento sustentável do país, 

através da protecção dos ecossistemas e 

da biodiversidade. 

Lei de Florestas  1999 Visa essencialmente assegurar o 

ordenamento florestal, assim como a 

fiscalização e o funcionamento da gestão 

florestal. 

 

Lei de Parque Natural Ôbô de 

Príncipe  

 

2006 São os mesmos que os de S.Tomé 
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Lei de Parque Natural Ôbô de S.Tomé  

 

2006 a) Visa essencialmente a 
preservação, conservação e defesa 
dos ecossistemas florestais; 
 
b) A salvaguarda das espécies de 
animais e vegetais e dos habitats 
ameaçados;  
 
c)A conservação e recuperação dos 
habitats da fauna migratória; 
 
d) A promoção do uso ordenado do 
território e dos seus recursos 
naturais, de forma a garantir a 
continuidade dos processos 
evolutivos; 
  
e) Promoção de estudos sobre as 
dinâmicas da floresta na perspectiva 
da utilização durável dos recursos 
 
f)Elaboração de estudos para a 
avaliação dos impactes da actividade 
humana dos agentes económicos 
nacionais e estrangeiros sobre a 
floresta e os ecossistemas 
envolventes; 
 
g) O estabelecimento de um sistema 
de monitorização das actividades de 
exploração da floresta;  
 
h)A defesa e promoção das 
actividades e a forma de vida 
tradicionais das populações 
residentes, não lesivas ao 
património ecológico; 
 
i) Promoção do desenvolvimento 
económico e do bem-estar das 
comunidades residentes, de forma 
que não prejudique os valores 
naturais e prejudiciais da área. 

 

Lei das Pescas e Recursos Haliêuticos 2001 Definir e regulamentar a exploração dos 

recursos halieuticos, assim como 

conservar a biodiversidade das espécies 

marinhas e costeira 

Fonte: Adaptado do Gabinete de Ambiente/08 
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5.2.7 População 

 

A população santomense é resultante de uma miscigenação de povos 

oriundos do continente africano e de portugueses, maioritariamente 

algarvios. De acordo com os dados do último recenseamento Geral da 

População e da Habitação (2001, in INESTP, 2004) S.Tomé e Príncipe 

possui uma população de 137,599 habitantes, caracterizada por uma 

população maioritariamente jovem: 47% tem menos de 14 anos 

48,4% têm entre 15 e 64 anos; 3,9% têm 65 ou mais anos. Da 

população total, 49% são homens e 51% mulheres. A população 

urbana é de 75.013 habitantes, enquanto que a rural é de 62.586 

habitantes. 

 

Ainda segundo os dados do último recenseamento, 63% da população 

santomense vive na região Centro, onde está inserida a capital do 

país, aproximadamente 19% é residente na região Norte, 14% no Sul 

e na Região Autónoma do Príncipe reside 4% da população.  

 

De acordo com a African Development Bank (2006:229) em 2005 a 

população santomense era de 156.5 mil habitantes, com uma taxa de 

crescimento anual de 2.30%. A esperança de vida à nascença é de 

63.6 anos, sendo 62,4 para homens e 64,4 para mulheres.De 

salientar que nas publicações que encontramos sobre S.Tomé e 

Príncipe há muita divergência relativamente aos dados demográficos. 

 

De acordo com C.G.D (2006:36) São-Tomé e Príncipe tinha uma 

população estimada em cerca de 181 mil habitantes, dos quais cerca 

de 6 mil residem na ilha do Príncipe. 

 

Segundo a Earth Institute of Columbia University, a evolução da 

população activa, baseando na população de 140.000 habitantes e na 

taxa de crescimento de 3,2%, em 2015, a população será de 
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200.000. Considerando que 50 a 60% da população pode trabalhar 

(média de idade por aproximadamente 17 anos), irá criar cerca de 

115.000 postos de emprego. De acordo com os cálculos feitos para 

2020, a população passará a ser por volta de 235.000 e o emprego 

cerca de 135.000. 

 

5.2.8 Aspectos económicos do país 

 

5.2.8.1 Turismo. 

 

O turismo é uma actividade em fraca expansão em S.Tomé e 

Príncipe, embora o país possua grandes potencialidades, como a 

beleza e exotismo das paisagens (ver fig 7), a estrutura 

arquitectónica de alguns edifícios (ver fig 8) Outras vantagens são: a 

segurança e tranquilidade que o país oferece, assim como o carácter 

acolhedor da sua população. 

 

Figura 7 – Praia ao Sul do país 

 

 
Fonte: DTH, 2007 
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Figura 8 – Casa das Roças / estilo antigo 
 

 
Fonte: Juristep/2007 

 

Entre as actividades relacionadas com o turismo há que destacar a 

pesca desportiva, o mergulho e o ecoturismo. O turismo começou a 

ganhar uma maior dinâmica a partir dos anos 90. Porém a oferta 

turística continua a ser fraca. 

 

De acordo com os dados da Direcção de Turismo e Hotelaria (DTH: 

2008), o parque hoteleiro nacional é caracterizado por 

estabelecimentos hoteleiros rurais (casa das antigas roças coloniais); 

12 hotéis de 5,4,3 e 2 estrelas, respectivamente e outras unidades de 

pequenas dimensões, nomeadamente residenciais e pensões. Em 

2006 o país possuía 500 camas (CGD, 2006:7). No gráfico 1 estão 

representadas as unidades de alojamento actualmente existentes no 

país. 
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Gráfico 1 – Alojamentos em STP 2008 
 

 

Fonte: DTH/2008 

 

Porém, os dados de 2008 da DTH (não publicados) indicam que o 

número de camas oficiais nas unidades hoteleiras aumentou para 

563. Embora em quantidade diminuta, existem algumas agências de 

viagens e turismo, assim como empresas de rent–a–car e os centros 

de diversão, como por exemplo as discotecas e / ou clubes nocturnos 

(ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Outras actividades turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DTH (2008) 
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 É de salientar que entrou em funcionamento em 2008 uma nova 

unidade hoteleira que comporta discoteca, e o primeiro casino 

instalado no arquipélago. O Estado santomense abdicou de ter 

unidades hoteleiras, tendo efectuado a venda da sua última unidade 

em 2007. 

 

Os investimentos nas unidades hoteleiras e similares são privados, 

tendo aos estrangeiros as unidades de maior dimensão, enquanto 

que aos nacionais as de pequena dimensão. Os investimentos 

privados são regularizados pelo novo Código de Investimentos em 

vigor desde 27 de Agosto de 2008, e é suportado pela Lei 7/08 (The 

Earth Institute At Columbia University, in www.juristep.com), que 

define os requisitos para a realização de investimentos, 

regulamentando as garantias para os investidores. Com vista a atrair 

mais investimentos privados, no Código de Investimentos estão 

contemplados os benefícios fiscais (redução e isenções de impostos), 

tanto para os nacionais como para os estrangeiros que desejam fazer 

investimentos. 

 

O turismo doméstico está condicionado ao fraco poder de compra dos 

nacionais, assim como à dimensão reduzida do país. Por essa razão, 

o turismo santomense é caracterizado pelo turismo internacional. O 

número de excursionistas e turistas tem vindo a aumentar nos 

últimos anos. Os turistas que visitam o país são maioritariamente do 

continente europeu, com maior destaque para os portugueses e 

franceses (ver quadro nº 7 e gráfico 3) 
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Quadro 7 – Entrada de turistas em STP (2000-2005) 
 
País/Nacionalidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Portugal 2428 2673 2630 4674 4841 5039 
França 1274 1106 1066 1058 1132 1148 
Angola 0 667 651 938 683 479 
Nigéria 332 270 412 680 461 186 
E.U.A. 0 1239 251 369 412 87 
Espanha 289 153 297 367 386 295 
Gabão 381 223 396 300 315 216 
Brasil 0 0 0 269 298 66 
Grã-bretanha 0 160 170 235 104 60 
Cabo-verde 206 224 189 233 242 341 
Alemanha 
 

0 146 100 3 1189 119 66 

Guiné – Equatorial 0 146 140 143 126 0 
Camarões 137 0 150 146 145 132 
Africa do Sul 0 0 0 120 104 84 
Itália 0 0 142 117 105 0 
Bélgica 114 0 121 102 116 145 
Holanda Nd Nd Nd Nd Nd 145 
Outras 685 453 1571 109 987 598 
Geral 5846 7460 9189 10039 10576 10513 
 

Nd-Não disponível 

Fonte: Direcção de Turismo e Hotelaria STP/ 2006 
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Gráfico 3 – Entrada de turistas em STP (2000- 2005) 
 

 
Fonte: (DTH/2006) 

 

Segundo o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo 

(PEDTSTP/PNUD, 2001), o país prevê em 2010 ter 25.000 turistas 

por ano. O Plano Estratégico para o Desenvolvimento do turismo em 

S.Tomé e Príncipe é um documento orientador do sector de turismo 

em S.Tomé e Príncipe, cujo objectivo é promover o incremento do 

sector turístico, baseado na apresentação de medidas com vista à 

modernização das infra-estruturas e no controle de mais valias 

geradas.  

 

Os locais de maior desenvolvimento do turismo no arquipélago são: a 

capital do país (onde se concentra a grande parte de unidades 

hoteleiras), Ilhéu das Rolas, Santana, e Ilhéu Bombom (Príncipe). 

 

Segundo PEDTSTP (PNUD/ 2001:) a taxa de ocupação nas unidades 

hoteleiras não ultrapassava os 50% (ver quadro 8) 
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Quadro 8 – Taxa de ocupação 

 

An Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc x 
1999 22,4 21,2 21,8 36,0 34,1 21,2 34,7 33,3 35,8 37,2 38,6 30,8 30,6 
2000 32,94 38,75 37,7 39,35 47,56 25,5 49,2 56,8 42,66 46,9 31,0 42,9 40,93 

Fonte: PEDTSTP/ PNUD/ Madrid, 2001 

 

Em S. Tomé e Príncipe os constrangimentos ao desenvolvimento 

turístico estão associados ao custo de acesso ao arquipélago (que é 

efectuado actualmente pela transportadora portuguesa -TAP, e no 

ano de 2008, pela STP Airways, companhia de bandeira 

santomense); inexistência e ou falta de qualidade de infra-estruturas 

e de serviços de apoios (água, energia eléctrica, transportes e 

comunicações e fraca promoção nos mercados turísticos potenciais). 

 

Outro aspecto de realce no quadro de constrangimentos do turismo, 

segundo Brito (2004:233) está na ausência de um enquadramento 

legislativo e de regulamentação sectorialmente adequada. 

 

O paludismo ou a malária que era considerada como um entrave para 

quem quisesse conhecer S.Tomé e Príncipe, em 2008 já não constitui 

perigo, pois o índice da doença reduziu para 2,2%. Este valor 

apresentado mereceu elogios do Director da OMS, por considerar S. – 

Tomé e Príncipe um país de sucesso a nível do continente africano em 

termos de combate à malaria (in Tela non, 25 de Setembro 2008). 

 

A fraca produção interna de bens alimentares, assim como a 

inexistência de um porto de águas profundas, também contribuem 

para um elevado preço praticado nas unidades hoteleiras e nos 

restaurantes. Embora muito pouco abordado, a inflação contribui 

negativamente para o desenvolvimento de actividades turísticas no 

país. Segundo os dados do Banco Central de S. Tomé e Príncipe 
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(BCSTP 2008), até ao mês de Julho do ano 2008 a inflação 

acumulada (IPC) atingiu os 14,2%. 

 

Por desconhecimento ou por ignorância, em S.Tomé e Príncipe ao 

falar-se de desenvolvimento do turismo remete-se logo para a 

construção de unidades hoteleiras, deixando de parte uma 

componente importante do turismo que é a animação turística O 

turismo do passado é diferente do presente. Segundo Almeida 

(2004:24) “a animação turística emerge no turismo pelo despertar do 

novo turista, mais exigente e mais activo, que impõe a prática de 

actividade de animação dentro do espaço de lazer, criando um novo 

conceito de turismo activo.” Para o mesmo autor o turismo activo 

significa “ um turismo mais vocacionado para a participação, para a 

descoberta, para o voluntariado deixando para trás as pachorrentas 

férias ao sol, em que imperava o descanso passivo e vazio.” 

 

Não obstante os constrangimentos apresentados, de acordo com Brito 

(2006:79) o turismo santomense gerou uma receita de 2 milhões de 

dólares em 2000, não sendo condicionada a sazonalidade e 

evidenciando uma limitada capacidade de oferta. 

 

O desenvolvimento do turismo santomense alicerça-se em alguns 

segmentos. De acordo com Brito (2007:2) no quadro turístico 

santomense pode-se identificar um conjunto de segmentos que têm 

revelado possibilidades de dinamização. Assim temos: 

 

1- Turismo de negócio; 

2 – Ecológico; 

3- Balnear ou heliotrópico. 

 

O turismo de negócio é um segmento que está mais direccionado 

para a capital do país e para zonas urbanas, devido à oferta 
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diferenciada das unidades hoteleiras aí existente com destaque para 

os hotéis cujos padrões se aproximam aos internacionais.  

 

De acordo com a previsão apresentada no PEDTSTP, PNUD (2001) o 

turismo de negócio registará uma evolução positiva (ver gráfico 4). 

Este facto pode também estar associado à probabilidade de 

exploração petrolífera nas águas territoriais santomese e também 

devido a um aumento de forma geral de actividades no país. 

 

Gráfico 4 – Evolução de turismo de negócio 
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Fonte: adaptado do PEDTSTP/PNUD/Madrid, 2001 

 

O segmento ecológico 

 

De acordo com Brito. (2006:78) S. Tomé e Príncipe no ano 2000 

adoptou, formalmente, a Estratégia Nacional do Ecoturismo, 

procurando implementar um conjunto de medidas interrelacionadas. 

O segmento ecológico baseia-se sobretudo nos ambientes 

preservados, valorizando-os e contribuindo para a preservação da 

fauna e flora existentes. Este segmento é deveras importante para o 

país, devido à sua insularidade e fragilidade dos ecossistemas porém, 

carece cada vez mais do envolvimento das populações locais quer na 

dinamização do mesmo, assim como dos benefícios dele advindos. 
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Como país insular, existe uma diversidade de praias caracterizadas 

por águas límpidas e areias de diversas cores e tonalidades. Por esse 

motivo o segmento balnear ou heliotrópico é complementar aos 

outros dois mencionados nos parágrafos antecedentes. As unidades 

hoteleiras geralmente estão situadas nas zonas costeiras com elevado 

potencial balnear. 

 

5.2.8.2 Agricultura  

 

A agricultura continua a ser a base da economia santomense. O 

cacau é o principal produto de exportação e corresponde a 95% das 

receitas de exportação UNDP (2008: 8). Nos últimos anos tem se 

verificado um aumento da produção de produto alimentar, com 

destaque para o milho, banana, matabala (Xanthosoma sagittifolium) 

mandioca, cebola, tomate. De acordo com CGD, (2006:53) a 

agricultura absorve 30% da população activa e contribui para o PIB 

na mesma proporção. Este sector é responsável por mais de 80% das 

entradas de divisas no país. A agricultura necessita de uma maior 

produção e de transformação de produtos de forma a garantir o 

abastecimento à indústria hoteleira que está em expansão no país. 

 

5.2.8.3 Pesca 

 

O sector pesqueiro é caracterizado sobretudo pela pesca artesanal e 

semi-industrial, o que não é suficiente para abastecimento do 

mercado interno durante um longo periodo. 

 

De acordo com o artigo publicado por the Earth Institute At Columbia 

Universit, in “Guia de Investidor para S. Tomé e Príncipe” (Agosto de 

2008, Nova York), “as águas de S.Tomé e Príncipe contêm 185 

espécies de peixe marinho pertencentes a 67 famílias”. A mesma 

fonte avança que “o potencial da biomassa piscícola é de 12.000 
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toneladas por ano, 8.500 das quais de espécies pelágicas e as 

restantes 3.500 de espécies dimersais”. 

 

Segundo os dados não publicados da Direcção das pescas (2007) a 

produção do pescado é realizada nas zonas marinhas e costeiras e o 

pescado é subdividido em 2 grupos essenciais: dimersais (16,5%) e 

pelágicas (83,5%). A pesca industrial está sob a tutela de barcos 

pesqueiros espanhóis, que capturam cerca de 10 mil toneladas por 

ano CDG (2005:56). De salientar que este pescado geralmente não é 

comercializado no país. O consumo do pescado per capita (kg/ha) 

conheceu um decréscimo de 29,99 no ano 2000 para 28,38 em 2004 

(Direcção das Pescas:2006). 

 

De acordo com os dados do INESTP, nos anos 2000 e 2002 a 

contribuição da Pesca na economia santomense foi de 5,13% e 

5,22% respectivamente. 

 

Segundo CGD, (2006:56) a pesca representa 3% do PIB do país. 

Ficam excluídos nesses dados os recursos provenientes das licenças 

de pesca atribuídas aos países da U E e do Leste Europeu. Para os 

Santomenses o pescado constitui 85% da proteína animal consumida 

no país.  

 

5.2.9 S. Tomé e Príncipe sob ponto de vista ambiental 

 

5.2.9.1 Biodiversidade 

 

S. Tomé e Príncipe é um arquipélago originário de uma actividade 

vulcânica que remonta a 3 milhões de ano, (in www.gabinete-

ambiente-stp.org). 
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O seu isolamento relativamente ao continente africano proporcionou-

lhe uma flora e fauna diferenciada com um elevado grau de 

endemismo. 

 

A riqueza da biodiversidade do país é reconhecida pelo mundo 

científico, que considera a floresta tropical de S.Tomé e Príncipe como 

a segunda em termos de prioridade de conservação de avifauna, 

entre 75 floresta africanas, 1º Relatório Nacional de Biodiversidade de 

S.Tomé e Príncipe (2005:4).  

 

De acordo com o Primeiro Relatório Nacional da Biodiversidade 

(2005:3) o país possui 895 espécies de plantas superiores registadas, 

sendo 134 espécies endémicas. Quanto à fauna, pode-se realçar a 

existência de 63 espécies de aves (ver figura 9), 16 espécies de 

répteis, (7 endémicas) e 9 espécies de anfíbios, sendo todas elas 

endémicas, ENPAB – Floresta: 2002, in Gabinete Ambiente. 

 

Figura 9 – Columba thomensis (espécie endémica) 

 
Fonte: Gabinete de Ambiente/ 2008 

 

Por não se possuir informação precisa sobre às espécies de corais 

existentes em S. Tomé e Príncipe, aqui não se faz referências às 

mesmas. 

 

Gostaríamos de salientar que no anexo II está um quadro com a lista 

de espécies do ecossistema terrestre, assim como o valor percentual 

do endemismo das mesmas. 
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5.2.9.2 Programas/planos e acções de conservação do 

ambiente 

 

De acordo com as informações do Gabinete de Ambiente de S. Tome 

e Príncipe existem os seguintes Programas e Planos de protecção do 

meio ambiente: 

 

PNADD – Plano Nacional do Ambiente para o Desenvolvimento 

Durável, 

ENPAB – Estratégia e Plano de Acção sobre a Biodiversidade; 

NAPA em – Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas; 

Plano Director dos Resíduos Sólidos; 

Plano Estratégico de Redução de Substâncias que Empobrecem a 

Camada de Ozono; 

Plano de intervenção para a protecção dos Parques Naturais de 

S.Tomé e Príncipe. 

 

Como acção com vista à conservação do ambiente, destacam-se a 

criação de jardim botânico, a criação de centros de incubação dos 

ovos de tartarugas marinhas e a transformação de resíduos orgânicos 

em fertilizantes agrícolas. 

 

5.3. Avaliação dos impactes de turismo  

 

5.3.1 Avaliação do impacte económico do turismo 

 

Segundo a análise prospectiva, PNUD (2001, in Brito 2004:224), 

indica que em 2010, o total de postos de trabalho gerados pelo 

turismo ascenderá a 1.460, dos quais 48%, empregos directos, o 

mesmo valor para empregos induzidos, e 4% de empregos indirectos. 
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No que se refere aos resultados financeiros, segundo Brito 

(2004:224) a análise apresentada sugere a possibilidade de obtenção 

de um valor máximo de 21 milhões de dólares EUA em divisas, 

através de intervenção constante de operadores privados, 

nomeadamente estrangeiros, permitindo a subida do P.I.B para 

4,4%. 

 

De acordo com a CGD (2006:68) as receitas de turismo passaram de 

4,1 milhões de dólares, em 1998, para 16,1 milhões dólares 

estimados, em 2002.  

 

De acordo com Brito (2007:4) o turismo em S.Tomé e Príncipe 

embora incipiente já contribui com 76,8% de exportação de serviços. 

Um dos aspectos do turismo santomense é a sua excessiva 

dependência das importações, fazendo com que os custos sejam 

elevados. Esta situação ocasiona preços mais elevados nos hotéis e 

nos restaurantes. A produção interna é fraca, nomeadamente nos 

sectores da agricultura, pesca e pecuária. A indústria de 

transformação dos géneros alimentícios é praticamente inexistente. 

Estes indicadores são negativos, pois diminuem o efeito multiplicador 

do turismo na economia. 

 

O sector de produção de bebidas é muito fraco. Só existe uma fábrica 

de produção de cervejas, porém, há uma maior propensão para o 

consumo de cerveja importada. Não obstante a fraca produção 

interna, há apetência pela importação de cervejas, o que pode estar 

associado ao facto das maiores unidades hoteleiras serem de 

gerência ou de propriedade estrangeira.  

 

De acordo com o PEDTSTP (PNUD, 2001) a previsão de 25.000 

turistas em 2010, impulsionará o efeito multiplicador, pois poderá 

gerar 700 postos directos, 60 indirectos, e 700 induzidos. Isto trará 
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uma receita de 22 milhões de USD anuais e contribuirá para 80% do 

défice de transacções correntes. Segundo dados do INESTP (2006) o 

turismo emprega 841 pessoas, sendo 359 homens e 482 mulheres. 

No gráfico 5 são apresentados os proveitos derivados de turismo e 

viagem verificados ao longo dos últimos anos. 

 

Gráfico 5 – Proveitos derivados do turismo e viagens 

 
Fonte: Adaptado da JuriSTEP, 2007 

 

5.3.2. Avaliação do impacte ambiental 

 

O Código Mundial da Ética do Turismo (OMT, 1999) no seu artigo 5, 

ponto 3, diz o seguinte: ”Uma particular atenção deve ser dada aos 

problemas específicos da zona costeira e aos territórios insulares, 

bem como as zonas rurais, frágeis, onde o turismo representa, 

muitas vezes, uma das raras oportunidades de desenvolvimento (…)”. 

 

Baseando neste artigo e fazendo uma interligação com a situação em 

S.Tomé e Príncipe, podemos considerar que os impactes negativos 

das actividades turísticas no arquipélago ainda não são tão evidentes, 

porém, se a tendência de se construir muito próximo das praias 

continuar, poderá provocar num futuro próximo a poluição visual, 

contaminação do mar, assim como a erosão costeira. Por outro lado, 

a atribuição de zonas com grandes coberturas vegetais para a 
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edificação de infra-estruturas turísticas, assim como de terras férteis 

para a prática da agricultura, poderão constituir outro grave 

problema ocasionado pelo turismo. 

 

Como impacte positivo temos a salientar que, devido ao trabalho 

conjunto realizado pelos sectores de Turismo e Ambiente, verificou-se 

uma redução da captura das tartarugas marinhas e uma maior 

consciencialização sobre a protecção deste ser marinho. A avifauna 

santomense é muito mais divulgada a nível internacional, devido ao 

turismo, o que tem motivado o interesse dos ornitólogos em se 

deslocarem ao arquipélago para conhecer e também efectuarem 

estudos. 

 

5.3.3 Avaliação do impacte social 

 

De acordo com o Código Mundial da Ética de Turismo (1999), artigo 

5, ponto 1, ”as populações e comunidades locais devem estar 

associadas às actividades turísticas e participar equitativamente nos 

benefícios económicos, sociais e culturais que geram e sobretudo na 

criação de emprego directo ou indirecto resultante.” 

 

Na esteira do que foi referido no parágrafo anterior, no caso de 

S.Tomé e Príncipe verifica-se impactes sociais positivos e negativos 

decorrentes do turismo. Embora não haja registo do impacte positivo, 

mas podemos afirmar, de acordo com o relato de alguns residentes 

no local que a administração do resort ‘Club Santana’ beneficiou 

alguns residentes próximos da unidade hoteleira em questão, com o 

abastecimento de água potável e energia eléctrica.  

 

Também podemos dizer que a partir dos anos noventa, se verificou 

um aumento do número de jovens que se dedicam à pintura, 

escultura e ao artesanato no país, como resultado de aumento de 
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número de visitantes. Por outro lado, a criação de uma escola de 

artesanato de Bambú e Palha, pelos chineses serviu como catalizador 

para a diversificação do artesanato à base de côco e do bambú, 

fomentado desta forma o surgimento de pequenas unidades de 

produção de vários objectos de artesanato. Outro aspecto positivo do 

turismo nas ilhas é a valorização da cultura santomense, 

nomeadamente as danças tradicionais e os trajes típicos. Devido ao 

turismo, algumas casas das antigas Roças agrícolas cuja riqueza 

arquitectónica é notória, foram reabilitadas, dando assim o 

surgimento ao turismo rural e ao agroturismo. A bienal de arte e 

cultura que se realiza actualmente no país é outro aspecto notório da 

influência positiva do turismo. Não obstante os impactes positivos 

decorrentes do turismo há que se fazer referência também aos 

negativos. 

De acordo com as informações difundidas através da net, (in Tela 

Non, Canal Santola/08) cujo registo passamos a apresentar ” 

especialistas da Associação Internacional de Investigadores em 

Educação Ambiental constataram segunda-feira que o grupo 

empresarial que explora o Ilhéu das Rolas, instância turística 

localizada ao Sul de São Tomé, tem desrespeitado de forma 

´grosseira’ os mais elementares direitos dos naturais daquela parcela 

do território santomense”.  

Estas acusações foram feitas pela gestora ambiental brasileira 

Marcela Sobral e a engenheira ambiental Mariana Cruz. 

De acordo com a mesma fonte noticiosa, ”As críticas foram feitas 

após uma visita à estância Equador Pestana, gerida pelo Grupo 

português ‘Pestana’ por alguns participantes do seminário 

Internacional sobre ‘Educação, Ambiente, Turismo e Desenvolvimento 

Comunitário’, que decorreu na capital santomense de 25 a 28 de 

Julho de 2008”. Dentre as infracções verificadas destacam-se a 
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pressão sobre a comunidade residente para abandonar o ilhéu, o 

corte de electricidade, água, impossibilidade das crianças se 

deslocarem à escola. 

 

5.4 Conclusão 

 

S. Tomé e Príncipe é um pequeno país insular e por essa razão tem 

um ecossistema que é bastante vulnerável. Todavia, a insularidade 

proporcionou ao território espécies endémicas, tanto ao nível da flora 

como da fauna, constituindo um atractivo para o turismo. 

 

Nas secções precedentes podemos verificar que o turismo é uma 

actividade em crescimento no arquipélago de S. Tomé e Príncipe, 

embora o seu efeito económico ainda seja pouco visível. Os sectores 

económicos nomeadamente a agricultura e a pesca também estão 

pouco desenvolvidos, o que de certa forma influencia negativamente 

no desenvolvimento do turismo e que tem estado a repercutir no 

preço das refeições nas unidades hoteleiras e nos restaurantes. Como 

território insular e pequeno, verifica-se também uma tendência para 

a importação de artigos necessários às infra-estruturas turísticas. 

 

No conjunto dos impactes resultantes de actividades turísticas, 

nomeadamente ambiental, económico e social, concluiu-se que 

podem ser positivos e negativos. 

 

Os impactes ambientais positivos estão relacionados com a boa 

coordenação dos trabalhos entre os diferentes sectores da 

Administração Central do Estado. A título de exemplo temos o 

trabalho conjunto desenvolvido pelas Direcções de Turismo e do 

Ambiente no que refere à protecção das tartarugas marinhas. 
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Os impactes económicos positivos estão relacionados sobretudo com 

o aumento de número de turistas, como consequência da 

diversificação da oferta e o aumento do número de postos de 

trabalho para as populações locais. Os negativos dizem respeito a 

dependência do mercado externo, pois importa-se quase tudo que é 

consumido pela indústria turística, o que faz com que o efeito 

multiplicador do turismo na economia seja fraco. 

 

Os impactes sociais positivos já são visíveis e demonstram que há 

uma preocupação em adoptar uma nova filosofia de desenvolvimento 

das actividades turísticas, na qual todos envolventes no processo 

ganhem. 

 

Relativamente aos impactes negativos, isto demonstra que ainda hoje 

há investidores que continuam com uma visão economicista do 

turismo, esquecendo-se da vertente social, isto é, só pensam no lucro 

que as empresas podem gerar e não pensam em proporcionar 

melhorias sociais às populações residentes. 
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Metodologia de Investigação 

 

6.1 Introdução 

 

No presente capítulo será abordado de uma forma sucinta como foi 

efectuado o processo de investigação. Para uma melhor compreensão 

da metodologia, faremos uma abordagem acerca do que é a 

investigação em ciências sociais, e também apresentaremos um 

conjunto de definições que achamos necessárias para o presente 

capítulo (secção 6.2). Na secção seguinte apresentamos os objectivos 

da dissertação (secção 6.3). 

 

Foi reservada a secção 6.4 para a aborgadem acerca da selecção da 

da metodologia de investigação.Faz-se uma síntese dos métodos e 

técnicas existentes na investigação social e do método e das técnicas 

utilizadas no presente trabalho. Nesta secção também são 

apresentadas as forças e as fraquezas do método escolhido. Na 

secção 6.5, de uma forma explícita, justifica-se o porquê da selecção 

da população/amostra na realização do trabalho de campo. 

 

Na secção 6.6 enuncia-se o problema e apresenta-se as diferentes 

hipóteses escritas no âmbito da investigação. A secção 6.7 é dedicada 

a uma explicação resumida do que é o pré-teste, a sua finalidade e 



Pag. 127 

como que o mesmo foi aplicado. A secção 6.8, isto é, a secção da 

avaliação metodológica, descreve-se a maneira como foi feita o 

tratamento dos dados recolhidos com a aplicação do 

inquérito/questionário. 

 

6.2 Conceitos sobre a investigação 

 

Investigação  

 

Para os investigadores é fundamental conhecer a definição da 

investigação, pois facilita a compreensão e a materialização do 

trabalho em curso. No presente trabalho optou-se por uma das várias 

definições sobre a investigação, que é apresentada logo a seguir. A 

investigação pode ser definida como todo o conhecimento que tem 

como metas principais gerar novos conhecimentos e / ou corroborar 

ou refutar algum conhecimento já existente. É basicamente um 

processo de aprendizagem, tanto do indivíduo que a realizam, tanto 

da sociedade na qual essa se desenvolve, www.wikipedia.org (2008). 

 

É de realçar aqui uma outra definição sobre a investigação. De acordo 

com Gauthier (1992, in MY MKT blog, 2006), a investigação é “um 

processo sistemático e rigoroso e leva a aquisição de novos 

conhecimentos (…) quer seja nos domínios das ciências da saúde, das 

ciências sociais, ou de ciências humanas”. 

 

Estas duas definições ora apresentadas permite-nos fazer uma 

reflexão profunda sobre a natureza do trabalho e das duas 

características centrais da investigação: o rigor a sistematização. O 

rigor, do qual depende a exactidão científica tem em parte a 

capacidade de assegurar uma percepção fiável e correcta da 

realidade. Relativamente à sistematização, ela resulta do método, 
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isto é, de uma forma organizada e ordenada de se alcançar um 

objectivo. Gauthier (1992, in MY M KT blog, 2006). 

 

Um trabalho de investigação pode ser considerado como um 

conhecimento mais aturado que pode ser prático, teórico ou mesmo 

técnico que se consegue por intermédio de investigação rigorosa e 

sistemática dos acontecimentos, factos, realidades vividas ou 

sentidas com objectivo de alargar o horizonte do conhecimento ou 

visando o conhecimento de novos, numa área do saber. 

 

Pesquisa 

 

A pesquisar significa encontrar respostas para questões propostas. 

Para Silva e Menezes (2001:20), a pesquisa é um conjunto de 

acções, proposta para encontrar solução para um problema, que têm 

por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é 

realizada quando se tem um problema e não se tem informações para 

o solucionar. 

 

Segundo Silva e Menezes (2001:20) a pesquisa tem várias 

classificações. Do ponto de vista da sua natureza a pesquisa pode ser 

básica e aplicada. Do ponto de vista dos seus objectivos as 

pesquisas podem ser: descritiva; explicativa e exploratória. 

Para esta dissertação decidimos apresentar a definição da pesquisa 

exploratória, tendo em conta a sua importância. 

 

Pesquisa exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com 

problemas com vista a torná-lo explícito ou construir hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral a forma 
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de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Gil (1991, in Silva, e 

Menezes, 2001:21) 

 

Segundo o mesmo autor, do ponto de vista de procedimentos 

técnicos, ela divide-se em: bibliográfica, documental, experimental, 

levantamento, estudo de caso, pesquisa expost-facto, pesquisa acção 

e pesquisa participante. 

 

6.3 Objectivos da investigação 

 

A investigação científica começa quando os conhecimentos 

existentes, originários do senso comum, assim como do corpo dos 

conhecimentos existentes, não chegam para explicar os problemas 

que apareceram. O conhecimento prévio que nos lança a um 

problema pode ser tanto de conhecimento ordinário como científico. 

 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2005:211) o objectivo da 

investigação científica é responder à pergunta de partida. É 

importante formular a hipótese e proceder às observações que elas 

exigem. Posteriormente deve-se verificar se os resultados observados 

correspondem aos resultados esperados pela hipótese. O primeiro 

objectivo desta fase de análise de informações, é, portanto, a 

verificação empírica. A análise de informações possibilita interpretar 

os dados inesperados e rever ou afinar as hipóteses, para que, nas 

conclusões, se esteja em condições de sugerir aperfeiçoamentos do 

seu modelo de análise ou de propor pistas de reflexão e de 

investigação para o futuro. 

 

O trabalho de investigação pode ter vários objectivos dependendo 

daquilo que o investigador pretende obter. A investigação pode 

constituir numa análise documental e compilação de dados 

secundários. 
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6.3.1 Objectivo principal 

 

O objectivo do presente estudo é o de analisar a intensidade, 

amplitude e as características dos impactes ambientais, assim como 

avaliar a amplitude socio-económica do turismo na população local. 

Poder-se-á considerar que actividade turística no arquipélago de S. 

Tomé e Príncipe esteja numa fase incipiente e que os impactes 

negativos não sejam muito notórios no ambiente mas, urge adoptar-

se medidas tendentes a minorar os possíveis efeitos negativos. 

 

A análise empírica feita sobre as actividades turísticas nos capítulos 

precedentes (I; II; III; IV), revelou que o desenvolvimento do 

turismo não é uma actividade pacífica, e pode mesmo causar danos 

irreversíveis nos ecossistemas, assim como nas populações locais. 

 

O desenvolvimento do turismo pode trazer impactes positivos a níveis 

ambiental como sócio-económico, privilegiando a preservação da 

natureza e beneficiando também as populações locais.  

 

6.3.2 Objectivos específicos 

 

A investigação desenvolvida nesta dissertação tem 4 objectivos 

específicos: 

 

1. Avaliar qual a amplitude do turismo na população local baseando 

nos seguintes aspectos: 

 

a) Emprego; 

b) Rendimento; 

c) Divisas; 

d) Cultura. 
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2. Avaliar qual a percepção dos santomenses em relação aos 

impactes ambiental do turismo, (biodiversidade). 

3. Definir ou perspectivar eventuais políticas de intervenção na área 

de turismo. 

4. Avaliar os impactes do turismo ao nível de pequeno território 

insular. 

5. Conhecer a influência que o turismo tem ou poderá ter em S.Tomé 

e Príncipe. 

 

6.4. Selecção da metodologia de investigação 

 

Ao enveredar-se pelo campo da investigação científica, deve trazer-se 

um espírito científico, impedindo assim a não dogmatização dos 

resultados de um trabalho de pesquisa, mas sim tratá-los como 

eternas hipóteses que merecem constante investigação. 

 

De acordo com Pardal e Correia (1995:13) o trabalho de investigação 

parte do problema, pergunta de partida operacional, precisa unívoca 

e realista, formulada com uma intenção de compreensão ou 

explicação da realidade – do objecto do estudo. “Paralelamente, este 

implica-se no aprofundamento da etapa exploratória, obrigando a 

novas pesquisas, não previstas anteriormente, sobre fundamentos 

teóricos até aí não contemplados.” 

 

Depois de dar o primeiro passo, cabe ao investigador traçar os 

objectivos que pretende atingir, e formular as hipóteses. O caminho a 

seguir pelo investigador é escolher o método ou métodos no qual se 

apoiará para transformar as suas pretensões em realidade. É de 

realçar que o carácter científico do trabalho estará dependente do 

método escolhido para o efeito e do rigor da apresentação. Neste 

contexto, uma questão se nos afigura a apresentar: mais o que é o 

método? 
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Segundo Pardal e Correia (1995:10) ”o método consiste, 

essencialmente, num conjunto de operações, situadas a vários níveis, 

que tem em vista a consecução de objectivos determinados. 

Corresponde ao corpo orientado de pesquisa que, obedecendo um 

sistema de normas, torna possíveis a selecção e a articulação de 

técnicas, no intuito de se poder desenvolver o processo de verificação 

empírica”. 

 

O método científico tem a valência de possibilitar a construção 

conceptual de realidades que sejam verdadeiras e impessoais, 

passíveis de serem submetidos a teste de falsidade. Por outro lado, o 

método serve de um plano de orientação ao investigador, carecendo 

ele de um instrumento para a realização, isto é, da técnica. 

 

Não basta a uso do método que se considera adaptável ao trabalho a 

desenvolver, é necessário também a aplicação de conceitos, porque 

os métodos científicos são incompatíveis à inexistência de aspectos 

conceptuais. Sem o conceito não há ciência e sem a ciência não há 

desenvolvimento. 

 

“Um conceito não é um fenómeno, mas sim uma abstracção, uma 

construção lógica, que [adquire o seu significado dentro do esquema 

do pensamento no qual é colocado, tornando viável a apreensão de 

um facto e a sua comunicação]. Good e Hatt (1972:57, in Pardal e 

Correia, 1995:15)” 

 

É de realçar que os conceitos são a pedra basilar tanto para os 

métodos científicos, como também o são para a comunicação e ao 

pensamento humano. Para o trabalho de investigação, pode-se 

encontrar uma diversidade de métodos que ajudará na investigação 

de um problema. Nesta tese faz-se referência a alguns, baseando na 

classificação dos métodos de acordo com os critérios de procedimento 
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científico: de centração no objecto de estudo, de generalização, de 

obtenção e tratamento de dados e de quadros de referência. Quanto 

à concentração no objecto de estudo, os métodos subdividem-se em: 

 

a). Experimental – que se baseia no estudo de uma forma 

geral, por controlo e manipulação das variáveis. A sua materialização 

pode ser por provocação, isto é, a modificação intencional de uma 

variável independente por uma outra do mesmo tipo; em laboratório, 

isto é, fora do meio habitual e por último no campo ou meio habitual. 

 

b). Clínico – está assente em estudo de casos individuais em 

profundidade. Aspectos de realce: 1 em situação; 2 em laboratório. 

 

Quanto à generalização podem ser entre outros nomotéticos e 

comparativo. Quanto à obtenção e tratamento de dados, podem ser: 

 

a). Quantitativos – privilegia o recurso a instrumentos e a 

análise estatística. 

 

b). Qualitativos – privilegia, na análise, o caso singular e 

operações que não impliquem quantificação e medida. 

 

Quanto aos quadros de referência podem ser funcional, estrutural e 

dialéctico. A selecção de um método ou de métodos para uma 

investigação é sem dúvida, uma tarefa que requer acuidade, com 

base no conhecimento, da qual decorrerá, entretanto, a maior ou 

menor validade dos resultados, bem como o nível de fiabilidade dos 

mesmos, Pardal e Correia (1995:18). 

 

O tipo de método que for escolhido pelo investigador tem o seu 

valor, resultando o maior ou menor interesse do mesmo da 
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especificidade de cada caso em estudo e também do momento da 

investigação, Pardal e Correia (1995:18). 

 

Portanto, a querela existente entre os estudos quantitativos e os 

qualitativos, em que supostamente é atribuída à abordagem 

qualitativa inferioridade relativamente à quantitativa, ou associar-se 

o quantitativo ao ‘científico’ e o qualitativo ao ‘intuitivo’, ou associar-

se o quantitativo ao ‘justificador da seriedade’ e qualitativo a mais 

‘profundo’, não tem fundamento lógico e baseia-se em critérios 

subjectivos. 

 

Segundo Pardal e Correia (1995:18), nenhum dos pontos de vista em 

questão anula o valor do outro nem se lhe opõe. Eles são, de facto 

complementares. Para serem credíveis, um e outro, precisam sim, de 

ter por base o rigor e conclusões circunscritas à relevância dos dados. 

Tendo em conta que a dissertação em curso está baseada no estudo 

de caso – (S. Tomé e Príncipe), deu-se ênfase a este método. 

 

De acordo com Pardal e Correia (1995:23) os estudos de caso 

correspondem a um modelo de análise intensiva de uma situação 

particular, caso. Tal modelo, flexível no recurso e a técnicas permite a 

recolha de informação diversificada a respeito da situação em análise, 

viabilizando o seu conhecimento e caracterização. Em função dos 

objectivos preconizados, os estudos de caso podem ser agrupados 

em 3 grandes modelos a saber: de exploração, descritivos e práticos, 

Bruyne et al (1991:225, in Pardal e Correia 1995:23). 

 

(i). Modelo de exploração – permite ‘descobrir’ temáticas novas, 

renovar perspectivas existentes, ou sugerir hipóteses fecundas. Este 

tipo de estudo de grande utilidade na investigação científica, visa 

abrir caminho a novos estudos; 

(ii). Modelo descritivo – adquire o formato de uma ‘monografia’  
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O modelo baseia-se num objecto analisando-o minuciosamente, sem 

ser muito generalista. 

  (iii). Modelos práticos – tem por finalidade fazer o diagnóstico 

de uma organização ou avaliá-la, seja porque procuram prescrever 

uma terapêutica ou mudar uma organização, Bruyne et al (1991:225, 

in Pardal e Correia, 1985:23). 

 

Embora o estudo de caso não tenha o poder de generalização, o que 

lhe confere um carácter científico, ele tem uma finalidade prática e 

utilitária e deve ser orientado por um esquema teórico orientador de 

recolha de dados e apoiar-se em hipóteses metodicamente 

construídas. 

 

Durante o trabalho de investigação torna-se imprescindível a 

qualquer investigador proceder à recolha de dados e para isso ele 

necessita de aplicar algumas técnicas. 

 

De acordo com Pardal e Correia (1995:48), “as técnicas são um 

instrumento de trabalho que viabiliza a realização de uma pesquisa, 

um modo de se conseguir a efectivação de um conjunto de operações 

em que consiste o método, com vista à verificação empírica – 

confrontação do corpo de hipóteses com a informação recolhida na 

amostra”. As técnicas não configuram autonomia em relação ao 

método. 

 

Atendendo a importância que a recolha de dados tem num trabalho 

de investigação científica, decidimos fazer menção à ela. São as 

seguintes: Inquérito por questionário, entrevista e observação. 

 

 

 

(a) Inquérito por questionário  
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Para Quivy e Campenhoudt, (1995:188) o inquérito consiste em 

colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de 

uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação 

social, profissional ou familiar, às suas opiniões, às suas expectativas 

ao seu nível de conhecimento ou de consciência de um acontecimento 

ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que 

interesse aos investigadores. 

 

Por outro lado, o questionário é um instrumento de recolha de 

informação, preenchido pelo informante, Pardal e Correia (1995:51). 

Paralelamente ao questionário existe um outro instrumento de 

recolha de informação, muito similar a ele, goza de igual prestígio a 

cédula, considerado por alguns investigadores como sinónimo de 

formulário. 

 

O questionário pode ser considerado a técnica de recolha de dados 

mais utilizada no âmbito da investigação sociológica. O inquérito é 

necessário cada vez que temos necessidade de informação sobre uma 

grande variedade de comportamentos de um mesmo indivíduo, 

comportamento cuja observação directa levaria demasiado tempo ou 

seria completamente impossível, Ghiglione e Matalon (1995:14). 

 

O inquérito pode ser definido como uma interrogação particular 

acerca de uma situação englobando indivíduos, com objectivo de 

generalizar, Ghiglione e Matalon (1995:9). Segundo Ghiglione e 

Matalon (1995:16) a outra vantagem do inquérito é que ele pode ser 

realizado praticamente em qualquer lugar, não são necessários 

aparelhos complicados, à excepção, por vezes de um gravador, nem 

de auxiliares, como em muitas experiências de psicologia social. 
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Vantagens 

 

De acordo com Pardal e Correia (1982:52) o questionário é 

comparativamente mais barato, garante em princípio, o anonimato, 

condição necessária para autenticidade das respostas, e não 

necessita de ser respondido de imediato. 

 

Variantes: 

 

(i). De administração indirecta, quando o próprio inquiridor o 

completa a partir das respostas que lhe são fornecidas pelo inquirido; 

(ii). De administração directa, quando o próprio inquirido o 

preenche. 

 

Desvantagens: 

 

Não é aplicado aos analfabetos, salvo raras excepções, à pessoas 

com dificuldades; as perguntas podem ser todas lidas antes mesmo 

de serem respondidas e por vezes registam-se atrasos nas 

devoluções. Porém, o inquérito também tem as suas limitações: 

 

(i). É a dependência total da linguagem - tudo o que dispomos 

é do que a pessoa pode ou quis dizer, Ghiglione e Matalon. (1995: 

16). 

(ii). A veracidade das respostas pode ser posta em dúvida; 

(iii). Um inquérito só pode ser feito, por razões práticas, sobre 

amostras restritas, o que neste caso pode ser prejudicial dada a 

importância das particularidades locais. 

 

(b) Observação é uma técnica antiga, remonta há vários anos. 

Recorde-se que os mais antigos estudos no âmbito das ciências 

sociais e não só foram feitos com recurso dominante à técnica de 
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observação. De acordo com Quivy e Campenhoudt (1995:196), trata-

se de um método no sentido restrito, baseado na observação visual. 

 

Vantagens: 

 

(i). A apreensão dos documentos e dos acontecimentos no 

momento em que o produzem; 

(ii). Autenticidade relativa dos acontecimentos em comparação 

com as palavras e os escritos. É mais fácil de mentir com a boca do 

que com o corpo; 

(iii). A recolha de um material de análise não suscitado pelo 

investigador e, portanto, relativamente espontâneo. 

 

(c) Entrevista é a técnica de recolha de dados de larga utilização na 

investigação social. Os métodos de entrevistas distinguem-se pela 

sua aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de 

interacção humana. Segundo Quivy e Campenhoudt (1995:192) ao 

contrário do inquérito por questionário, os métodos de entrevistas 

caracterizam-se por um contacto directo entre o investigador e os 

seus interlocutores e por uma fraca directividade por parte daquele. 

 

Variantes 

 

A entrevista pode ser semidirectiva, ou semidirigida e centrada, mais 

conhecida pela sua denominação inglesa, ‘focused interview’. 

 

Vantagens:  

 

(i). O grau de profundidade dos elementos de análise 

recolhidos; 

(ii). A flexibilidade e a fraca directividade do dispositivo que 

permite recolher os testemunhos e as interpretações dos 
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interlocutores, respeitando os próprios quadros de referência – a sua 

linguagem e as suas categorias mentais. 

 

Desvantagens:  

 

Há limitações na recolha de informação acerca de temas delicados e a 

fraca possibilidade de aplicação a grandes universos. No decurso do 

trabalho de investigação necessita-se de efectuar análise documental. 

 

Para Pardal e Correia (1995:74) a técnica de recolha de informação 

necessária em qualquer investigação, o recurso aos documentos é 

uma tarefa difícil e complexa que exige ao investigador paciência e 

disciplina. 

 

No que concerne às fontes de informação necessárias à investigação, 

elas podem ser primárias (memorando, minutas, cartas 

autobiografias, contratos, registos e relatos), quando os dados são 

recolhidos em primeira-mão na qual existe uma relação directa com 

os indivíduos, acontecimentos ou situações, que são estudadas ou 

secundárias (dentre outros as transcrições e resumos de materiais) 

originários das fontes primárias. 

 

De acordo com as considerações feitas acerca do 

inquérito/questionário, sobretudo devida às suas vantagens, e face 

aos objectivos preconizados na investigação utilizou-se o referido 

método na presente dissertação. 

 

É de realçar que grande parte de questões apresentadas no 

inquérito/questionário neste trabalho foi do tipo de perguntas de 

múltiplas escolhas: fechadas com uma série de respostas possíveis, 

enquanto que a outra parte restante continha perguntas livres de 

modo a não cansar muito os inquiridos, e permitir que eles pudessem 
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expressar livremente as suas opiniões relativamente a determinadas 

questões. A escolha deste tipo de perguntas prende-se com a 

natureza do questionário (engloba questões de áreas ambiental, 

económica e social) e também do tamanho do inquérito (13 páginas). 

 

A administração inquérito/questionário foi feita de forma directa e 

indirecta, devido a dimensão do inquérito e da natureza do mesmo. 

Directa, pois os inquiridos levaram os inquéritos e devolveram-no 

posteriormente. Indirecta, porque foi o próprio inquiridor que os 

registou, de acordo com as respostas dos inquiridos. 

 

6.5. Amostragem  

 

É impossível estudar-se toda a população que se pretende, por ser 

cansativo, moroso e dispendioso, até mesmo inútil. Porém, a questão 

central reside na escolha de indivíduos de tal maneira que as 

observações que deles forem feitas possam ser extensiva à toda a 

população, isto é, a amostra e que apresente as características 

idênticas à população ‘mãe’. Ela deve por si só ser bem construída de 

modo que seja representativa. 

 

De acordo com Silva e Menezes (2001:32) a população – (ou 

universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as 

mesmas características definidas para um determinado estudo. A 

amostra é parte da população ou do universo seleccionado de acordo 

com uma regra ou um plano. Através da amostra pode-se obter as 

mesmas informações da população ‘mãe’, isto é, do universo, mas 

com uma certa margem de erro, que é calculável. Uma amostra é 

válida se, na medida em que representa um universo, permite a 

extrapolação das conclusões tiradas sob a informação por ela própria 

prestada, o que apenas será possível se os indicadores escolhidos 

para exprimir cada variável forem pertinentes e se houver adequação 
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das técnicas aos objectivos da pesquisa. Rongère (1975:29, in Pardal 

e Correia, 1995:32). 

 

De acordo com Silva e Menezes (2001:32) as amostras podem ser 

probabilística e não probabilística. As amostras não probabilísticas 

podem ser: acidentais, por quotas e intencionais, enquanto que as 

amostras probabilística subdividem-se em: casuais simples, 

estratificadas e por agrupamento. 

 

Para a recolha de informação em S. Tomé e Príncipe utilizou-se o 

inquérito/questionário devido as vantagens que o mesmo método 

apresenta relativamente aos outros. 

 

A população alvo deste estudo foi a população ligada ao sector de 

turismo, quer, na esfera pública, como privada e pessoas ligadas ao 

sector de ambiente. A selecção foi feita desta forma devido a 

natureza do questionário (como já foi referenciado na página 

precedente). 

 

De salientar que na aplicação de inquérito verificou-se envieses de 

não participação de alguns trabalhadores de uma unidade hoteleira 

de gerência estrangeira, ocasionada pela recusa do gerente da 

referida unidade em aceitar que o inquérito fosse aplicado. Como 

argumento foi dito que não se pode retirar minutos de trabalho a um 

funcionário durante a sua hora laboral. Porém, uma percentagem 

destes mesmos trabalhadores foi inquirida fora da unidade, quando 

interpeladas pelo inquiridor fora do estabelecimento hoteleiro em 

causa. 
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6.6 Memória descritiva do inquérito/questionário  

 

A elaboração do inquérito/questionário está ligada à pergunta de 

partida. Para o presente caso trata-se da seguinte: a ‘avaliação de 

impactes ambiental e sócio – económico é um dos vectores 

estruturantes para o planeamento do desenvolvimento’. A pergunta 

acima referencia está interligada com os objectivos da presente 

dissertação (apresentados na secção 6.3). 

 

Para garantir o bom funcionamento do inquérito, isto é, a qualidade 

das perguntas e a razoabilidade da sua ordenação, e que as 

respostas estejam de acordo com os objectivos preconizados 

(informações pretendidas pelo inquiridor), efectuou-se um pré – 

teste. As perguntas inseridas no inquérito/questionário foram 

adequadas às características da população alvo, baseadas na grande 

maioria nas perguntas de opinião. 

 

O inquérito por questionário foi dividido em 2 partes: a primeira é 

composta por questões que caracterizam os inquiridos, 

nomeadamente a profissão, situação profissional, formação 

profissional, nível de escolaridade, distribuição geográfica, idade e 

género. A segunda parte é composta por questões que permitiram a 

recolha de informações relacionadas com a influência que o turismo 

tem vindo a exercer no ambiente, na economia e nos aspectos sociais 

e culturais da população residente. Subdividiu-se esta parte em 

outras três, onde foram colocadas questões de fórum ambiental, 

económico-social e cultural. 

 

Como já fizemos referência, foram seleccionadas 4 unidades 

hoteleiras, duas sob a gerência de nacionais e outras duas sob a 

gerência estrangeira. Um dos propósitos era saber qual seria a 

sensibilidade dos diferentes grupos de gestores relativamente ao 
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questionário. A conclusão que chegamos é que nas unidades 

hoteleiras de gestão estrangeira a adesão dos funcionários ao 

inquérito foi inferior à dos nacionais, em termos comparativos. 

 

Com vista a fazer a interligação entre a parte teórica da tese com a 

componente prática, elaborou-se um conjunto de hipóteses que são 

apresentadas no próximo parágrafo e que são testadas no capítulo 7. 

No capítulo em referência, na secção 7.4 estão todas as questões que 

são mencionadas nesta secção, isto é, a secção 6.6.  

 

É de realçar que muitas das hipóteses que aqui são apresentadas, 

estão subdivididas em várias outras, de formar a permitir uma maior 

compreensão dos conteúdos das mesmas. 

 

No actual contexto internacional, a questão de um turismo 

duradouro, sustentável, passa necessariamente por uma boa gestão 

de recursos naturais, (primando pela preservação dos ecossistemas 

existentes a todos os níveis), pelo envolvimento das populações 

locais nos projectos. 

 

Como forma de conhecer melhor o que pensam os santomenses 

residentes em S.Tomé e Príncipe sobre o turismo e suas implicações 

ambientais e sócio-económicas, foram elaboradas um conjunto de 

hipóteses que estão interligadas com as diferentes questões 

apresentadas no inquérito. Assim sendo, baseando na hipótese H.1 

‘O turismo tem impacte positivo na preservação das espécies 

autóctones’, foram colocadas para as questões 13 e 14 a seguinte 

hipótese: 

 

H.1.1 ’O turismo estimula a redução de captura das espécies de 

tartaruga marinha’. Com esta hipótese pretende-se avaliar o nível de 

conhecimento da população relativamente à questão, fazendo uma 
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interligação com uma acção desenvolvida há anos entre o Estado 

santomense e o Programa de União Europeia de protecção dos 

Ecossistemas da África Central (ECOFAC), o que motivou a criação de 

incubadoras de ovos de tartarugas em várias praias do país. 

 

Para a questão 19 coube a H.1.2 ‘O turismo impulsiona a observação 

de avifauna terrestre’. O turismo ornitológico é uma vertente turística 

que nos últimos tempos conhece uma evolução positiva em S. Tomé 

e Príncipe, em termos de número de visitantes. 

 

Relativamente à questão 20, foi colocada a hipótese H.1.3 ‘O turismo 

promove a preservação das espécies de flora autóctones’. 

 

Pretende-se com esta hipótese saber se efectivamente a população 

inquirida confirma ou não a acção benéfica do turismo no que 

concerne à flora, nomeadamente nas zonas mais visitadas. Embora a 

vertente terrestre desta actividade seja a mais destacada, há que 

salientar a existência de um grande potencial relativamente a 

avifauna marinha e costeira. Dentro desta lógica colocou-se a 

hipótese H.1.4 ‘O turismo impulsiona a observação da fauna marinha 

e costeira’. 

 

Não obstante os aspectos positivos do turismo relativamente ao 

ambiente, há que fazer referência aos negativos. Nesta conjuntura 

baseando na questão nº 15 e tendo em conta a hipótese H.2 ‘O 

turismo tem impacte negativo na preservação da espécies’, foi 

apresentada a hipótese H.2.1 ‘o turismo estimula a fuga de espécies 

de animais terrestre para locais mais longínquos’. Ainda na sequência 

da influência negativa do turismo no ambiente, foram formuladas as 

questões nº 16 e 17 para as quais se colocou a hipótese H.2.2 ‘O 

turismo perturba as espécies de avifauna no seu habitat normal’. 
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Tendo em conta que a edificação de empreendimentos turísticos pode 

constituir um dos motivos de destruição da flora, baseando na 

pergunta nº 24, formulou-se a hipótese H.2.3 ‘O turismo permite 

alteração da composição florística’. 

 

A água é um líquido precioso, quer para a humanidade, como para a 

grande parte dos seres vivos habitáveis no planeta terra. Como 

recurso que pode ser esgotável e passível de poluição resultante das 

actividades antropónicas, urge um conhecimento mais aturado sobre 

a sua gestão. Em S.Tomé e Príncipe há uma tendência de edificação 

de infra-estrutura turística junto ao litoral, que é, por vezes, 

resultante da inexistência de legislações e ou, pela sua fraca 

aplicação. Esta prática pode ocasionar a poluição das águas 

superficiais (como o rio, mar ou zonas ribeirinhas) ou dos lençóis 

freáticos.  

 

Outro aspecto de destaque é o uso irracional de água nos 

empreendimentos turísticos, nomeadamente nos resorts, ganhando 

um maior relevo nas situações em que se pode verificar a 

concentração de unidades hoteleiras. 

 

Para as questões 27 a 29, elaborou-se as hipóteses H.3 ‘A 

concentração de resorts junto à costa afecta negativamente meio 

ambiente circundante’, onde estão inseridas as hipóteses H.3.1 ‘Pelo 

consumo excessivas de água’ e H.3.2 ‘Pela contaminação de águas 

subterrâneas/lençol freático’. 

 

Para as questões 30 a 33 estão associadas as hipóteses H.3.3 ‘Pela 

destruição da flora e fauna’ e H.3.4 ‘Pela erosão costeira’, 

respectivamente. 
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Através de questões de âmbito económico aplicadas no inquérito, 

procura-se conhecer qual é o efeito económico que o turismo tem na 

população residente. Para o efeito elaborou-se a questão 43 

relacionando-a com hipótese H.4, ‘O turismo é o vector da 

diversificação económica’. 

 

Baseando na visão economicista que se tem sobre o turismo, 

formulou-se as questões 44 a 46, com o objectivo de conhecer o 

posicionamento dos inquiridos relativamente a este assunto e para 

testar as hipóteses: H.5 ‘O turismo provoca o efeito positivo na 

balança de pagamentos. H.5.1 ’Gastos dos turistas funcionam como 

uma exportação invisível’; H.5.2 ‘Há um efeito de redistribuição de 

renda’. 

 

Embora se tenha verificado no parágrafo precedente os aspectos 

positivos do turismo no âmbito económico, é bom salientar que o 

desenvolvimento desarticulado do turismo pode ter implicações 

desastrosas no orçamento familiar das populações onde a actividade 

turística é desenvolvida. Nesta conjuntura formulou-se a hipótese 

H.6 ‘O turismo pode ser o impulsionador da desestabilização do 

orçamento familiar da população residente’. Para testar esta hipótese, 

elaborou-se a pergunta 49, pois o desenvolvimento do fenómeno 

turístico pode exercer muita influência positiva ou negativa a nível 

social na população do país de acolhimento. 

 

Um dos fenómenos populacionais em destaque em S.Tomé e Príncipe 

tem sido o movimento migratório sobretudo da população juvenil. 

Verifica-se uma grande concentração de jovens na capital do país 

oriundos de diferentes distritos.Com o propósito de conhecer este 

fenómeno, isto é, o êxodo rural, e tentar saber se existe ou não uma 

relação directa com o aumento de construção de empreendimentos 

turísticos na capital do país, foi elaborada a hipótese H.7 ‘Turismo 
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estimula o êxodo rural’: H.7.1 ’As populações deslocam-se aos 

centros urbanos onde estão edificadas as unidades turísticas‘. Esta 

hipótese está relacionada com a questão nº55. 

 

Para testar a hipótese H.8 ‘O turismo permite intercâmbio de ideias e 

o enriquecimento cultural’, formulou-se a pergunta 57. 

 

Finalmente, surge uma questão altamente sensível para os inquiridos, 

pois a mesma é baseada numa situação vivida na região Sul do país, 

em que a actividade turística em vez de beneficiar a população 

residente, acabou por constituir um obstáculo à vida da população 

local. A população residente foi forçada a abandonar o local de 

residência. Os visitantes à zona onde se encontra edificado o resort, 

por não serem hóspedes da unidade em questão, estão proibidos de 

usufruto das belas praias aí existente. Por esse motivo, tendo como 

base a hipótese H.9 ‘Actividade turística provoca a exclusão social 

nas zonas circundantes’ foram apresentadas as seguintes hipóteses: 

 

H.9.1 ‘As populações são obrigadas a abandonar os seus locais de 

residência’; 

H.9.2 ‘As populações têm interdições aos bens públicos, como por 

exemplo as praias’. 

Como forma de facilitar a leitura deste capítulo, apresentou-se um 

quadro com todas as hipóteses referidas (ver quadro 9). 
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Quadro 9 – Hipóteses apresentadas 

 

Nº Hipóteses 

1 

 

 

H.1 O turismo tem impacte positivo na preservação de espécies 

autóctones: 

H.1.1 Estimula a redução de captura das espécies de tartarugas 

marinha; 

H.1.2 Impulsiona a observação de avifauna terrestre; 

H.1.3 Promove a preservação das espécies de flora autóctones  

H.1.4 Impulsiona a observação da fauna marinha e costeira. 

 

2 H.2 O turismo tem impacte negativo na preservação de 

espécies 

H.2.1 Estimula a fuga das espécies de animais terrestre para 

locais mais longínquos; 

H 2.2 Perturba as espécies de avifauna no seu habitat normal; 

H 2.3 Permite alteração da composição florística. 

 

3 H.3 A concentração de resorts junto à costa afecta 

negativamente meio ambiente circundante: 

H.3.1 Pelo consumo excessivo de água; 

H.3.2 Pela contaminação de águas subterrâneas/lençol freático 

(pela descarga de efluentes não tratados); 

H.3.3 Pela destruição da flora e fauna; 

H.3.4 Pela erosão costeira 

 

4 H.4 O turismo é o vector da diversificação económica. 
 

5 H.5 O turismo provoca o efeito positivo na balança de 

pagamentos. 

H.5.1 Gastos dos turistas funcionam como uma exportação 

invisível; 
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H.5.2 Há um efeito de redistribuição de renda. 

 

6 H. 6 O turismo pode ser o impulsionador da desestabilização do 

orçamento familiar da população residente 

 

7 H. 7 O turismo estimula o êxodo rural: 

a) As populações deslocam-se aos centros urbanos onde estão 

edificadas as unidades turísticas. 

 

8 H.8. O turismo permite intercâmbio de ideias e o 

enriquecimento cultural 

 

9 H.9. Actividade turística provoca a exclusão social nas zonas 

circundantes. 

H.9.1 As populações são obrigadas a abandonar os seus locais 

de residência; 

H.9.2. As populações têm interdições aos bens públicos, como 

por exemplo as praias 

 

6.7. Pré – teste do inquérito/questionário. 

 

“Um questionário esteticamente bem conseguido, constitui, de 

alguma forma, uma garantia mínima de aceitação junto de 

informante e de estímulo a resposta”, Pardal e Correia (1955:63). 

Para o mesmo autor, a exigência de precisão conduz à necessidade 

de testar o questionário antes da sua administração. 

 

Seguindo a lógica dos parágrafos precedentes, decidiu-se aplicar o 

pré-teste, como forma de garantir uma maior adesão ao inquérito e 

na obtenção de maior número de respostas possíveis. De acordo com 

Ghiglione e Matalon (1993:174) o pré-teste está dividido em 2 fases 

a saber: 
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1. A primeira fase refere-se a cada questão considerada por si 

só. Esta fase pode ser realizada junto ao número reduzido de 

pessoas. 

2. A segunda, ao questionário na sua totalidade e às condições 

da sua aplicação.  

 

Embora seja necessário cumprir as duas fases apresentadas pelo 

autor, por várias razões, como o factor tempo e disponibilidade 

financeira, nem sempre é possível ao pesquisador cumpri-las na 

íntegra. Relativamente à primeira fase, o pré-teste foi realizado a um 

reduzido número de indivíduos das unidades contactadas para o 

efeito. 

 

Como foi mencionado na secção 6.6, o inquérito/questionário foi 

dividido em 2 duas partes. Relativamente à primeira que faz 

referência às características dos inquiridos de uma forma genérica, 

não se verificou qualquer tipo de necessidade de transformação da 

mesma. A segunda parte do inquérito/questionário foi subdividida em 

três grupos de questões, sendo o primeiro grupo composto por 

questões de natureza ambiental, o segundo de fórum económico e 

por último o terceiro de natureza social. 

 

O primeiro grupo tem por objectivo conhecer a percepção da 

população relativamente aos impactes do turismo no ambiente, o 

segundo na economia, e o terceiro e último os impactes na esfera 

social. 

 

Relativamente ao primeiro grupo de questões, isto é, questões 

ambientais, verificou-se que a dificuldade em entender as perguntas, 

estava centrada em termos de carácter biológico ou ambiental, como 

espécies exógenas; taxa de endemicidade; banco de corais, e 
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impactes. Por serem terminologias que deveriam fazer parte do 

questionário, preocupou-se em utilizar palavras mais simples e 

esclarecedoras. 

 

Em relação ao grupo de questões económicas, transformou-se a 

questão número 5 tornando-a mais perceptível aos inquiridos, 

especificando o tipo de taxa a que se fazia referência. No último 

grupo de questões, apenas houve incompreensão relativamente ao 

termo ‘catalizador’. Esta dificuldade também foi ultrapassada com um 

esclarecimento do termo. O inquérito por questionário é quase todo 

ele composto por questões fechadas, embora tenham sido feitas 11 

perguntas totalmente abertas. 

 

6.8. Avaliação da metodologia 

 

De acordo com Pardal e Correia (1995:48) as técnicas são um 

instrumento de trabalho que viabiliza a realização de uma pesquisa, 

um modo de se conseguir a efectivação do conjunto de operações em 

que consiste o método, com vista a verificação empírica confronto do 

corpo de hipóteses com a informação colhida na amostra. Em 

qualquer trabalho científico, o pesquisador pode escolher o método 

que achar ser mais adaptável ao trabalho que irá desenvolver. 

 

A utilização do inquérito/questionário na presente tese, deve-se ao 

facto dele visar a verificação de hipóteses teóricas e a análise das 

correlações que essas hipóteses sugerem, Quivy e Campenhoudt 

(1995:188). 

 

O inquérito/questionário ajudou-nos a colher informações através de 

diálogo e da escrita com os inquiridos. Isto possibilitou uma 

aproximação e a criação de um relacionamento com os trabalhadores 

de unidades hoteleiras. Esta troca de impressões permitiu um maior 
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grau de conhecimento da realidade vivida pelos trabalhadores. No 

decorrer da aplicação do inquérito surgiram perguntas espontâneas e 

paralelas (embora não fizessem parte do questionário), o que 

motivou uma maior abertura e adesão ao inquérito. 

 

No questionário intercalou-se perguntas fechadas com abertas 

(embora em quantidades reduzidas), permitindo desta forma que as 

pessoas expressassem livremente o que queriam dizer relativamente 

ao assunto.  

 

Podemos considerar como um dos pontos fortes do inquérito por 

questionário consiste em se poder aplicar muitas perguntas aos 

inquiridos, o que seria difícil, caso se utilizasse outra técnica de 

recolha de dados, como por exemplo a entrevista. Os outros pontos 

fortes foram mencionados na secção 6.4. 

 

É de frisar que uma das desvantagens desta técnica é o 

conhecimento antecipado das questões, as respostas não terem um 

carácter espontâneo e poderem ser influenciadas sobretudo, por 

respostas de outras pessoas inquiridas. 

 

Outra fraqueza que verificamos na aplicação desta técnica foi o atraso 

na devolução, ou mesmo a não devolução do questionário 

preenchido. 

 

Na secção 7.5 constatou-se que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa (ver o capítulo 7.) Esta também poderá 

constituir uma das fraquezas do método escolhido a quando da 

definição das amostras. 

 

Na aplicação de testes de Pearson e Spearman (ver secção 7.5) 

produziu-se resultados que constituem afirmações e / ou 
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constatações de probabilidades, por esse motivo não nos podemos 

basear somente neles para considerarmos ou não uma hipótese como 

verdadeira ou não. Assim sendo, recorremos aos dados brutos como 

suporte para fazer comentários relativamente aos resultados do 

inquérito. 

 

6.9. Conclusão 

 

O objectivo da presente dissertação visa conhecer a percepção dos 

cidadãos santomenses relativamente aos efeitos do turismo no 

ambiente, na economia e na vida social dos residentes. 

 

Neste capítulo abordou-se sobre a técnica utilizada para a recolha de 

dados no terreno, isto é, o inquérito/questionário, realçando as 

vantagens e desvantagens da mesma comparativamente com as 

outras. Devido às suas vantagens, optou-se pela mesma para levar a 

cabo esta investigação que ocorreu em S.Tomé e Príncipe. Embora o 

número de inquiridos seja de 101 pessoas, possibilitou-nos ter uma 

visão mais realista sobre o que elas pensam e sabem acerca do 

desenvolvimento turístico nas ilhas, assim como os seus possíveis 

efeitos ambiental e sócio-económico.  

 

Embora tivesse existido dificuldades na realização do 

inquérito/questionário, quer de ponto de vista da preparação como da 

aplicação, a sua efectivação foi possível. O inquérito/questionário 

apresentado aos santomenses foi grande, mas como foi construído 

com cerca de 90% de questões fechadas, as respostas ao mesmo não 

foram difíceis de serem dadas. 

 

Na aplicação do inquérito/questionário constatou-se que este método 

tem muitas vantagens, porém apresentam também algumas 

desvantagens, como por exemplo o não retorno do questionário 
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quando este é entregue e o seu preenchimento não é executado logo 

de imediato. 

 

Este estudo é preliminar e abre o caminho para outros estudos do 

género ou semelhantes que possam ser desenvolvidos sobre a 

matéria em análise. 
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Análise dos Dados e Discussão de Resultados 

 

7.1. Introdução 

 

O desenvolvimento de actividades turísticas implica forçosamente 

interagir com o meio ambiente. Actualmente está demonstrado que 

no mundo, de um modo geral e em particular nos Pequenos Estados 

Insulares, há a necessidade imperiosa de se estabelecer uma 

articulação entre o desenvolvimento do turismo e a preservação do 

meio ambiente, pois a longevidade das actividades turísticas está 

intimamente ligada à boa qualidade do ambiente. 

 

É com base nesta consideração que foi sugerido estudar nesta 

dissertação a avaliação de impactes ambiental e sócio-económico 

causados pelo turismo em S.Tomé e Príncipe, e perspectivar 

eventuais políticas de intervenção na área do turismo. 

 

No capítulo 6, foram feitas algumas considerações acerca do 

inquérito/questionário, das vantagens e desvantagens do mesmo. O 

Objectivo do presente capítulo é de tratar as variáveis e as 

informações que elas podem conter. Também abordaremos as 
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técnicas usadas no tratamento de dados recolhidos, assim como 

faremos alusão aos resultados obtidos através do inquérito. 

 

Na secção 7.2 – estratégia, é feita uma explicação acerca da forma 

como se aplicou o inquérito, e em que locais. Quando se aplica o 

inquérito é fundamental que se saiba quem foram os inquiridos. 

Neste contexto, na secção 7.3 faz – se a caracterização da população 

inquirida. 

 

Na secção 7.4 pretende-se conhecer as diferentes opções/respostas 

dos inquiridos relativamente às perguntas que lhes foram colocadas, 

através da análise das variáveis dependentes. De acordo com a 

natureza das questões, as mesmas foram agrupadas e representadas 

em diferentes gráficos com os respectivos valores percentuais. 

 

Baseando nas opções/respostas, procurou-se saber se houve alguma 

relação entre as variáveis independente e dependente que tivesse 

influenciado nas diferentes opiniões dadas pelos inquiridos. Esta 

análise está plasmada na secção 7.5. Por fim as diferentes hipóteses 

formuladas foram confirmadas ou refutadas de acordo com os 

resultados obtidos. 

 

7.2. Estratégia 

 

Na aplicação do questionário adoptou-se a seguinte estratégia: 

Primeiramente foram identificadas quatro unidades hoteleiras de 

referência no país, posteriormente seleccionadas duas de 4 estrelas 

(de acordo com o mercado santomense), pertencentes aos 

investidores estrangeiros e outras duas de 3 e 2 estrelas 

respectivamente, pertencentes aos nacionais. As unidades hoteleiras 

seleccionadas para o efeito estão todas localizadas no maior distrito 
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do país, Água – Grande, nomeadamente Hotel Miramar, Marlin Beach, 

Residencial Avenida, e Hotel residencial Baia. 

 

Em segundo lugar, procedeu-se à estratificação do universo dos 

trabalhadores destas mesmas unidades, tendo em conta o número de 

pessoas que lá trabalham, o nível de escolaridade das mesmas e a 

experiência profissional. 

 

Tendo verificado que a aplicação do inquérito ao pessoal do sector 

hoteleiro não seria suficiente para corresponder as metas traçadas na 

dissertação, alargou-se o universo dos inquiridos para os sectores 

públicos, isto é, à Direcção de Turismo e Hotelaria, à Direcção de 

Ambiente, assim como as outras pessoas ligadas aos sectores afins. 

 

Em relação à Direcção de Turismo e Hotelaria de S. Tomé e Príncipe, 

os critérios adoptados foram iguais aos aplicados nas unidades 

hoteleiras. (referenciado no parágrafo precedente.) Devido à 

natureza do estudo – carácter exploratório, optou-se por uma 

estratégia de amostragem aleatória simples. 

 

De uma forma correcta ou mais adequada a amostra deveria ter sido 

recolhida de uma forma aleatória. No entanto devido a factores 

condicionantes tais como: a escassez de recursos humanos para a 

execução de trabalho de campo, assim como a dimensão do próprio 

questionário (13 páginas e 58 questões fechadas), então utilizou-se o 

processo de amostragem por conveniência, isto é, os inquéritos 

foram sendo administrados de uma forma individual directa e ao 

acaso às pessoas quer nas unidades hoteleiras como noutros 

locais.No entanto o ideal deveria ter sido feito de uma forma 

aleatória. 
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Outras pessoas foram interpeladas nas ruas, quer na capital do país, 

como nos outros distritos e na região autónoma, de acordo com a 

divisão política e administrativa do país (que é abordada na secção 

7.3). Um facto notório é que algumas pessoas inquiridas, e que 

possuem um grau de licenciatura ou equivalente na área de turismo, 

mas por razões de ordem financeira ou pela garantia de um emprego, 

mais seguro e mais bem pago, trabalham noutros sectores que nada 

têm a ver com a área para qual se formaram. 

 

Durante a aplicação do inquérito/questionário foram encontradas 

diversas barreiras à sua realização. Há a salientar a primeira grande 

dificuldade que é a distância entre o local da residência temporária do 

pesquisador – Portugal e o local onde foi aplicado o inquérito, S.Tomé 

e Príncipe. Isto implicou uma deslocação e permanência de 60 dias. A 

deslocação representou custos elevados. Independentemente das 

despesas relacionadas com a deslocação internacional, também 

houve a nível nacional (trabalho de terreno) despesas com o 

transporte para a distribuição dos inquéritos, assim como para a 

impressão.do documento. 

 

Segundo as normas em vigor no Instituto Nacional de Estatística de 

S.Tomé e Príncipe (INESTP), o inquérito foi submetido a uma análise 

e aprovação pelo mesmo, o que fez com que se demorasse 15 dias à 

espera do resultado dessa mesma avaliação. Ao todo foram 

distribuídos 150 inquéritos, mas só foram recolhidos 101, devido a 

várias razões, entre elas, a demora no preenchimento e a não 

devolução dos inquéritos pelos inquiridos. 
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7.3. Caracterização da população inquirida 

 

Geograficamente a população inquirida está distribuída em 6 

distritos, e uma região autónoma de acordo com a divisão política e 

administrativa do país, sendo 71,2% do distrito de Água – Grande (o 

mais populoso), 19,8% para o Mé-Zochi (segundo mais populoso), 

1.98% para Cantagalo, 0,99% para Caué, 1,98% para Lobata, 0,99% 

para Lembá e finalmente 2,97 % para a Região Autónoma do Príncipe 

(ver gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – População inquirida /distrito 
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As pessoas inquiridas situam-se maioritariamente na faixa etária 

entre os 40 – 49 anos, com cerca de 40,6%. Apresentado um valor 

percentual de 30,7%, estão as pessoas na faixa etária entre 30 e 39 

anos. Também estão integrados no grupo dos inquiridos, indivíduos 

com idade igual ou inferior aos 18 anos, representando 1%. (ver 

gráfico 7.). 
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Gráfico 7 – Idade dos inquiridos 
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No que refere ao género, 57,4% dos inquiridos são homens, 

enquanto que 42,6 % são mulheres (ver gráfico 8). Os inquiridos são 

todos de nacionalidade santomense e residentes no país. 

 

Gráfico 8 – Género dos inquiridos 
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Em relação a nível de escolaridade, 48,5% dos inquiridos possuem 

o grau de licenciatura ou equivalente, 24,75% formação profissional 
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na área ou equivalente, 20,79% com nível secundário e com menor 

importância estão 4,95% da população com nível básico de 

escolaridade e 0,95% com mestrado ou equivalente (ver gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Nível de escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Análise das variáveis dependentes/respostas 

 

Na presente secção serão analisadas as respostas/opções (concordo 

totalmente, concordo, indeciso, discordo e discordo completamente) 

dos inquiridos relativamente às perguntas que foram colocadas.  

 

Para facilitar a compreensão e a interpretação dos gráficos, decidimos 

agrupar as opções concordo e concordo totalmente como 

respostas positivas, e discordo e discordo completamente como 

respostas negativas. As cifras apresentadas nos gráficos representam 

o número de indivíduos (em valores percentuais) que escolheram as 

opções positivas ou negativas, respectivamente. A opção indecisa foi 

considerada por nós como neutra. 
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7.4.1 Questões ambientais  

 

Atendendo que são várias perguntas que fazem parte desse grupo, 

resolveu-se agrupá-las de acordo com a natureza das questões, em 

vários gráficos. No parágrafo que se segue estão as 9 questões que 

fazem parte do 1º subgrupo:  

 

Q.1. O turismo é responsável pela introdução de espécies de plantas 

exógenas  

Q.2. O turismo é responsável pela introdução de espécies exógenas 

de animais. 

Q.3 O desenvolvimento do turismo pode ter o efeito directo na 

redução de taxa de endemicidade de animais. 

 

O turismo tem impacte positivo na preservação das tartarugas 

marinhas: 

 

Q.13. Na redução da captura das espécies; 

Q.14. No desenvolvimento de actividade turística de observação da 

espécie. 

 

O turismo tem algum impacte na diminuição da fauna silvestre:  

 

Q.15. Pela fuga das espécies para áreas mais afastadas; 

Q.16. Pela captura das espécies como recordação; 

Q.17. Pela caça das espécies  

Q.18. Pela degradação dos habitats das espécies. 

 

No gráfico nº10 está expresso o quantitativo de pessoas que 

responderam positivamente ou negativamente às questões acima 

referenciadas. No nosso comentário apresentamo-lo em valor 

percentual. Assim sendo, responderam positivamente (40,6%; 
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36,6%; 53,5%; 87,1%; 93,1; 60,4%; 61,4%; 51,2% 59,4%) dos 

inquiridos, enquanto que (32,6%; 34,7%; 24,7%; 8,9%; 3%; 

29,7%; 28,3%; 37,6%; 29,7%) responderam negativamente. 

 

Gráfico 10 – Respostas dos inquiridos acerca de questões 

ambientais 
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No subgrupo 2 (Gráfico 11) também estão agrupadas 9 questões a 

saber: 

 

A destruição de importantes bancos de corais é a consequência 

directa de: 

 

Q.4 Mergulho efectuado pelos turistas; 

Q.5 Ancoramento de barcos de passeio/recreio; 

Q.6 Extracção do coral como recordação.  

A destruição de importantes bancos de corais é a consequência 

indirecta de: 

 

Q.7 Aumento da procura de pescado; 

Q.8 Aumento do tráfego marítimo; 

Q.9 Extracção de coral para a venda. 
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A pesca recreativa pode ser responsável pelo desequilíbrio na cadeira 

reprodutiva dos peixes: 

 

Q.10 Pela apanha de peixe de pequena dimensão; 

Q.11 Apanha de espécie de peixe mais consumida; 

Q.12 Apanha de espécie de peixe mais exótica (tropicais). 

 

Após a apresentação das questões, eis os comentários às respostas 

obtidas. Responderam positivamente às questões (31,7%; 46,5%; 

66,3%; 57,4%; 61,4%; 66,4%; 58,4%; 57,4%; 55,4%, 

respectivamente), enquanto que (43,6%; 27,8%; 24,7%; 17,8%; 

20,8%; 16,9%; 15,9%; 31,7%; 28,8%; 24,7%;) dos inquiridos 

responderam negativamente. 

 

Gráfico 11 – Respostas dos inquiridos 
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Fazem parte do 3º subgrupo 8 questões que vão ser apresentadas 

logo a seguir: 

 

Q.19 O turismo ornitológico tem motivado o interesse pela 

preservação das espécies de aves terrestres das ilhas. 
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Q.20 O desenvolvimento do turismo fez surgir os Parques Naturais 

Ôbôs. 

 

A visita dos turistas às reservas naturais nas Pedras Tinhosas, pode 

levar a extinção das espécies aí existentes. 

Q.21 Pela degradação do habitat frágil; 

Q.22 Pela perturbação das espécies no seu habitat; 

Q.23 Pela perturbação das espécies durante a época de reprodução. 

A concentração de infra-estruturas turísticas pode influir no 

microclima: 

 

Q.24 Pelo corte da vegetação; 

Q.25 Pela degradação dos solos; 

Q.26 Pela impermeabilidade dos solos. 

No que concerne a este subgrupo, responderam positivamente 

(80,2%; 85,1%; 42,6%; 63,4%, 66,3%, 72,3%; 65,3%; 43,6% 

respectivamente dos inquiridos), enquanto (5%; 12,9%; 35,7%; 

22,8%; 3%; 17,8%; 19,8%; 27,8%; 20,8%) deram uma resposta 

negativa. (ver gráfico 12). 

 

Gráfico 12 – Respostas dos inquiridos 
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Integram o 4º subgrupo 8 questões que se seguem: 

A concentração de infra-estruturas turísticas pode influir na 

disponibilidade de água para as populações locais: 

 

Q.27 Aumento do consumo de água; 

Q.28 Diminuição de reservas de água; 

Q.29 Descargas de efluentes não tratados. 

A concentração de infra-estruturas turísticas pode influir no uso do 

solo: 

 

Q.30 Pelo aumento da área urbanizada; 

Q.31 Pela diminuição de áreas naturais; 

Q.32 Pela concentração de resorts na faixa costeira; 

Q.33 Pelo aumento da erosão costeira. 

 

De acordo com os resultados apresentados no gráfico nº13 a grande 

maioria dos inquiridos responderam positivamente a estas questões 

(74,3%; 59,4%; 61,4%; 86,1%; 82,4%; 72,3%; 52,2%), enquanto 

que uma pequena percentagem (12,9%; 27,8%; 20,8%; 5%; 8,9%; 

3,0%; 24,8%) respondeu negativamente (ver grafico 13.) 

Gráfico 13 – Respostas dos inquiridos 
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O último gráfico deste subgrupo é composto por 9 questões Os 

resorts turísticos produzem impactes arquitectónicos: 

 

Q.34 Porque introduzem novas formas/estilos de construção; 

Q.35 Porque promovem a recuperação dos estilos arquitectónicos 

locais. 

Os resorts turísticos produzem impactes paisagísticos: 

 

Q.36 Degradam as características arquitectónicas existentes; 

Q.37 Degradam as características dos espaços naturais; 

Q.38 Artificializam a paisagem; 

Q.39 Promovem a recuperação das características arquitectónicas 

locais. 

Q.40 Promovem a preservação dos espaços naturais. 

 

Os resorts turísticos produzem impactes sobre a estética local: 

 

Q.41 Produzem novos estilos (arquitectónicos /de construção) 

utilizados pelas populações locais. 

Q.42 Promovem a recuperação/manutenção dos estilos 

arquitectónicos/construções locais. 

 

Para este subgrupo de questões: (78,2%; 73,3%; 49,5%; 53,5%; 

63,7%; 66,3%; 55,3%; 79,2%; 80,2%) dos inquiridos deram 

respostas positivas, enquanto que (4%; 12,9%; 30,7%; 21,8%; 

19,8%; 13,9%; 10,9%; 6,9%) deram respostas negativas. (ver 

gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Respostas dos inquiridos 
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7.4.2 Questões económicas 

 

No gráfico nº 15 está representado o agrupamento das respostas dos 

inquiridos relativamente às questões económicas. Estas questões 

estão distribuídas da seguinte forma: 

 

Q. 43 O turismo tem contribuído para a diversificação da estrutura 

produtiva do país; 

Q.44, Os gastos dos turistas funcionam como uma exportação 

invisível na qual os consumidores se deslocam; 

Q.45 Efeito de redistribuição de renda (o excedente de renda se 

transfere de um local para o outro); 

Q 46 Os gastos dos turistas mobilizam o sector de turismo; 

Q.47 Os gastos dos turistas mobilizam os serviços imobiliários; 

Q.48 Os gastos dos turistas mobilizam o serviço de comércio; 

Q.49 A procura de S.T.P como destino turístico influencia o aumento 

de preço dos géneros alimentícios; 
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Q.50 È imperativo que se aplique uma taxa aduaneira mais elevada 

para operadores turísticos relativamente a outros; 

Q.51 O turismo é o factor de desenvolvimento económico de S.Tomé 

e Príncipe; 

Q.52.O turismo produz muita oportunidade de emprego para as 

populações locais; 

Q.53 O turismo aumenta o rendimento das famílias. 

 

Ao analisarmos o gráfico 15 através dos valores apresentados, 

verificamos que a grande maioria dos inquiridos respondeu 

positivamente às questões apresentadas (89,1%; 75,2%; 62,4%; 

92,1%; 86,1%; 93,1%; 40,6%; 28,7%; 84,2%;90,1%; 82,2%) 

sendo a destacar a Q.46 cuja percentagem de resposta negativa foi 

nula. Todavia no conjunto das respostas consideradas como 

negativas, (2;7%; 9%; 0%; 5%; 2%; 41,6%; 53,5%; 7,9%; 3%; 

7,9%) destacaram – se duas questões Q.49 e Q.50, cujos valores das 

respostas negativas foram superiores à das positivas.  

 

Gráfico 15 – Respostas dos inquiridos  
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7.4.3 Questões sociais 

 

No desfecho desta secção temos o conjunto de questões de carácter 

social cujas perguntas apresentamos, assim como as opções 

escolhidas pelos inquiridos. Nesta secção elaboramos 5 questões, a 

saber: 

 

Q.54 O turismo é responsável pela descaracterização cultural; 

Q.55 O aumento de unidades hoteleiras na capital do país tem sido o 

impulsionador do êxodo rural; 

Q.56 O turismo tem feito aumentar a criminalidade no país; 

Q.57 O turismo é o elemento catalizador da valorização cultural do 

país; 

Q.58 A construção de unidades hoteleiras junto à costa expulsa a 

população dos seus locais de residência. 

 

Após a apresentação das questões, passamos para as opções 

escolhidas. De acordo com o gráfico 16 que se segue e as cifras nele 

integradas, verificamos que não houve muita discrepância entre a 

quantidade de respostas positivas e negativas. No conjunto das 

respostas positivas temos os seguintes valores percentuais: (26,7%; 

31,7; 14,9; 82,2%; 70,3%), enquanto que para as negativas temos 

(51,5%; 41,6%; 61,4%; 8.9%; 19,8% respectivamente). 
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Gráfico 16 – Respostas dos inquiridos  
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7.5. Relação entre as variáveis  

 

Nesta secção relacionamos as variáveis dependentes ou respostas 

com as variáveis independentes, nomeadamente: idade, género, 

distribuição geográfica e nível de escolaridade. 

 

Para analisar o grau de associação entre as variáveis, utilizamos o 

coeficiente de correlação de Pearson (medida baseada no teste do 

qui-quadrado) e de Spearman, tendo como base o valor de 0,05, o 

que permite verificar se as variáveis são independentes ou se, por 

outro lado, existe uma relação de dependência entre elas). Para 

testar as hipóteses utilizaremos os dados brutos recolhidos do 

inquérito. 

 

7.5.1 Questões ambientais 

 

Atendendo que na secção 7.4. apresentamos o conjunto de questões 

relacionadas com a presente secção, na nossa análise citaremos 

somente o número correspondente a cada pergunta. Para a 

compreensão do texto, resolvemos colocar as variáveis de forma 
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sequencial, isto é, género, distribuição geográfica, idade e nível de 

escolaridade. Relativamente a primeira questão, isto é, Q.1, a análise 

feita conduziu-nos aos resultados apresentados nos seguintes 

quadros: 
 

Quadro 10 - Chi-Square Tests 1 
 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,535(a) 4 , 473 
Likelihood Ratio 3,536 4 , 472 
Linear-by-Linear 
Association 1,166 1 , 280 

N of Valid Cases 
101   

a 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2, 55. 

Quadro 11 – Chi-Square Tests 2 
 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,884(a
) 24 ,468 

Likelihood Ratio 22,115 24 ,572 
Linear-by-Linear 
Association 2,576 1 , 108 

N of Valid Cases 
101   

a 28 cells (80, 0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is, 06. 

 
 
 

Quadro 12 – Chi-Square Tests 3 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,539(a) 16 , 890 
Likelihood Ratio 11,612 16 , 770 
Linear-by-Linear 
Association 2,025 1 , 155 

N of Valid Cases 
101   

a 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is, 06. 
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Quadro 13 – Chi-Square Tests 4 
 

 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

26,803(
a) 16 , 044 

Likelihood Ratio 25,621 16 , 060 
Linear-by-Linear 
Association , 024 1 , 876 

N of Valid Cases 101   

a 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is, 06. 

 
De acordo com os testes de qui – quadrado anteriores com graus de 

liberdade (4; 24; 16 e 16 respectivamente) e como os níveis de 

significância cujos valores obtidos (0,473; 0,468; 0,890 e 0,044) são 

todos superiores a 0,05,exceptuando, o correspondente a nível de 

escolaridade, logo não se rejeita a hipótese de independência de 

variáveis (ver quadros 10 a 13). 

 
Quadro 14 – Test de Spearm 

 

  
Distri
to Sexo 

Nível 
de 
escola
ridade 

Idad
e Q.1 

Spearman's 
rho 

Distrito Correlation 
Coefficient 1,000 -

,039 -,099 -
,118 ,174 

    Sig. (2-tailed) . ,699 ,326 ,242 ,081 
    N 101 101 101 101 101 
  Sexo Correlation 

Coefficient -,039 1,00
0 ,121 -

,072 -,102 

    Sig. (2-tailed) ,699 . ,227 ,474 ,311 
    N 101 101 101 101 101 
  Nível de escolaridade Correlation 

Coefficient -,099 ,121 1,000 ,085 -, 065 

    Sig. (2-tailed) ,326 ,227 . ,398 , 518 
    N 101 101 101 101 101 
  Idade Correlation 

Coefficient -,118 -, 
072 ,085 1,00

0 , 133 

    Sig. (2-tailed) ,242 ,474 ,398 . , 185 
    N 101 101 101 101 101 
  Q.1 Correlation 

Coefficient ,174 -
,102 -, 065 ,133 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,081 ,311 , 518 ,185 . 
    N 101 101 101 101 101 
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Por outro lado, os dados obtidos do coeficiente de Spearman (ver 

quadro 14) permitem verificar que os níveis de significância foram 

todos de valores superiores a 0,05, (exceptuando o da variável 

distribuição geográfica) podemos assim concluir que a correlação 

entre as variáveis não é estatisticamente significativa. Para as 

questões seguintes limitaremos a apresentar somente os valores 

correspondentes aos testes. 

 

Relativamente a Q.2 o teste de qui-quadro apresenta graus de 

liberdade (4;24; 16;16 respectivamente), como níveis de 

significância, obteve-se os seguintes valores (0,673; 0,392; 0,700 e 

0,011 respectivamente), todos superiores a 0,05,exceptuando o valor 

da variável nível de escolaridade. Isto significa que só esta variável 

teve influência nas respostas dos inquiridos. 

 

Em relação aos dados obtidos do teste de Pearson os níveis de 

significância foram todos superiores a 0,05 (0,175; 0,289; 0,525; 

0,833), permitindo – nos afirmar que a correlação entre as variáveis 

não é estatisticamente significativa. 

 

Os resultados dos dados brutos do inquérito (gráfico 10) permitiram-

nos verificar que realmente a actividade turística tem tido pouca ou 

nenhuma influência na introdução de espécies de animais ou vegetais 

no país. 

 

Para a Q.3, o teste de qui-quadrado apresenta graus de liberdade (4; 

24; 16; 16, respectivamente), e níveis significância (0,037; 0,256; 

0,708; 0,434, respectivamente), exceptuando o da variável género, 

foram todos superiores a 0,05. Nesta análise não se rejeita a 

hipótese de independência de variáveis. A variável género influenciou 

nas respostas dos inquiridos. 
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Os resultados do teste de Spearman revelaram que os níveis de 

significância obtidos foram todos superiores a 0,05 (0,934; 0,910; 

0,551; 0,828), o que significa que a correlação entre as variáveis não 

é estatisticamente significativa. 
 
Q.4 Para esta questão, os valores do teste foram de (4; 24; 16; 16), 

enquanto que os níveis de significância obtidos (0,802; 0,686; 0,654; 

0,02, respectivamente) são na sua maioria superiores a 0,05, sendo 

a variável nível de escolaridade uma excepção. Entretanto os 

resultados do Spearman produziram valores de nível de significância 

todos superiores a 0,05 (0,934; 0,910; 0,551; 0,551; 0,828). Nesta 

base podemos afirmar que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. 

 

A actividade de mergulho tem vindo a crescer nos últimos anos no 

país. Existindo neste momento centros de mergulho onde se dá 

formação aos turistas que queiram praticar esta actividade. Porém, 

as autoridades nacionais encarregues de fiscalizar esta actividade 

turística estão desprovidas de recursos humanos e materiais para o 

efeito. 

 

Os resultados do teste de Pearson à pergunta Q.5 apresentam graus 

de liberdade cujos valores são: (5; 30; 20 e 20) respectivamente, e 

níveis de significância (0,638; 0,000; 0,657; 0,015), 

respectivamente. Na base dos resultados obtidos, verificamos que a 

variável nível de escolaridade apresenta valor baixo, isto é, inferior a 

0,05. Todavia não se rejeita a hipótese de independência de 

variáveis. O teste de Spearman produziu resultados, cujos níveis de 

significância foram todos superiores a 0,05 (0,140; 0,167; 0,761; 

0,342). Estes resultados permitem-nos dizer que a correlação entre 

as variáveis não é estatisticamente significativa.  
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Relativamente a Q.6, os resultados do teste apresentam graus de 

liberdade (4; 24; 16; 16, respectivamente) e os níveis de 

significância foram todos superiores a 0,05 (0,42; 0,693; 

0,404;0,769), o que faz com que não se rejeite a hipótese de 

independência de variáveis. Com base nos resultados do Spearman, 

cujos níveis de significância, exceptuando o da variável género, são 

superiores a 0,05 (0,044; 0,202; 0,254; 0,988) podemos afirmar que 

a correlação entre as variáveis não é estatisticamente significativa. 

 

Para a Q.7, o teste apresenta graus de liberdade nos valores de: 4; 

24; 16; 16, assim como níveis de significância com valores 

correspondentes a: 0,414; 0,001; 0,873; 0,001 respectivamente, 

sendo parte dos mesmos superior a 0,05 e outra parte não.Com estes 

resultados podemos concluir que se pode rejeitar a hipótese de 

independência de variáveis, sendo as respostas dos inquiridos 

influenciadas pelas variáveis distribuição geográfica e nível de 

escolaridade. Os resultados do teste de Spearman demonstram-nos 

que os níveis de significância foram todos superiores a 0,05 (0,203; 

0,974;0,686; 0,215), o implica que a correlação entre as variáveis 

não é estatisticamente significativa. 

 

No que concerne a Q.8, e de acordo com os resultados do teste de 

qui-quadrado com (4; 24; 16; 16) graus de liberdade 

respectivamente, e com quase todos os níveis de significância 

(0,556; 0,000; 0,381; 0,473) superiores a 0,05 exceptuando o da 

variável distribuição geográfica, não se rejeita a hipótese da 

independência de variáveis. No entanto, os testes de Spearman 

informam que os níveis de significância obtidos foram todos 

superiores a 0,05 (0,798; 0,726; 0,741; 0,256), permitindo – nos 

afirmar que a correlação entre as variáveis não é estatisticamente 

significativa. 
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Q.9 Os resultados do teste que passamos a apresentar, têm graus de 

liberdade (5; 30; 20; 20 respectivamente.), enquanto que níveis de 

significância apresentam valores quase todos superiores a 0,05 

(0,296; 0,000; 0,643; 0,458), exceptuando o correspondente à 

variável distribuição geográfica. Desta forma podemos afirmar que 

esta variável influenciou as respostas da pergunta em análise. De 

acordo com os testes de Spearman, níveis de significância obtidos 

foram todos superiores a 0,05 (0,355; 0,133; 0,477; 0,116), o que 

implica que a correlação entre as variáveis não é estatisticamente 

significativa. 

 

Relativamente a Q.10 os resultados do teste foram diferentes dos 

outros, apresentando graus de liberdade: (4; 24; 16; 16, 

respectivamente), e como os níveis de significância foram todos 

superiores a 0,05 (0,486; 0,613; 0,675; 0,139;) não se rejeita a 

hipótese de independência de variáveis. Entretanto de acordo com os 

testes de Spearman (0,768; 0,158; 0,697; 0,164), com valores todos 

superiores a 0,05, podemos afirmar que a correlação entre as 

variáveis não é estatisticamente significativa. 

 

Para a questão Q.11, o teste apresenta graus de liberdade (4; 24; 

16; 16, respectivamente), e níveis de significância foram todos 

superiores a 0,05 (0,175;0,424;0,848;0,347) permitindo-nos desta 

forma afirmar que não se rejeita a hipótese de independência de 

variáveis. O teste de Spearman produziu resultados superiores a 0,05 

(0,272; 0,085; 0,822) exceptuando o correspondente a variável 

distribuição geográfica demonstrando uma fraca relação entre esta 

variável e a questão apresentada. Todavia, podemos afirmar que a 

correlação entre as variáveis não é estatisticamente significativa. 

 



Pag. 178 

Em relação a Q.12, e de acordo com o teste de qui-quadrado com 

graus de liberdade (4; 24; 16 e 16 respectivamente), e com níveis de 

significância obtidos, todos superiores a 0,05 (0,552; 0,114; 0,608; 

0,295) podemos afirmar que não se rejeita a hipótese de 

independência de variáveis. Os resultados do teste de Spearman 

apresentaram todos valores superiores a 0,05 (0,255; 0,280; 0,441; 

0,287), o que significa dizer que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. 

 

No capítulo precedente, na secção 6.6 apresentamos um conjunto de 

hipóteses. Na questão Q.13 surge-nos a primeira hipótese para ser 

testada.  

 

Tendo em conta os resultados do teste de qui-quadrado com graus de 

liberdade (4; 24; 16; 16 respectivamente) e como todos níveis de 

significância não foram superiores a 0,05 (0,349; 0,05; 0,502; 

0,005), consideramos que é de rejeitar a hipótese de independência 

de variáveis.  

 

O teste de Spearman produziu resultados com valores quase todos 

superiores a 0,05 (0,318; 0,786; 0,034;0,104), exceptuando o da 

variável nível de escolaridade. Todavia podemos considerar que a 

correlação entre as variáveis não é estatisticamente significativa. 

 

Para testar a hipótese apresentada H 1 ‘O turismo tem impacte 

positivo na preservação de espécies autóctones’:  

 

H 1.1 ‘Estimula a redução da captura das espécies de tartarugas 

marinhas’ recorremos aos resultados dos dados brutos do inquérito 

(secção 7.4.1). De acordo com esses resultados, 87,1% dos 

inquiridos responderam positivamente, por este motivo confirmamos 

a hipótese. Isto vem reforçar a ideia que a observação de tartarugas 
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marinhas constitui uma atracção turística no arquipélago de S.Tomé e 

Príncipe. 

 

No que concerne a Q.14, o teste aplicado demonstra que os graus de 

liberdade foram os seguintes: (3; 18; 12; 12 respectivamente), e 

como níveis de significância não foram todos superiores a 0,05 

(0,548; 0,000; 0,647; 0,003), permite-nos afirmar que se rejeita a 

hipótese de independência de variáveis. As variáveis distribuição 

geográfica e nível de escolaridade influenciaram nas respostas dos 

inquiridos. De acordo com os resultados do teste de Spearman cujos 

valores na sua maioria são superiores a 0,05 (0,419; 0,982; 0,175; 

0,003) exceptuando o da variável nível de escolaridade, podemos 

considerar que é estatisticamente um pouco significativo. 

 

Para a Q 15 e, de acordo com os resultados do teste com graus de 

liberdade 4; 24; 16; 16 respectivamente, e como níveis de 

significância foram todos superiores a 0,05 (0,587; 0,239; 0,768; 

0,230), não se rejeita a hipótese de independência de variáveis. Por 

outro lado, os resultados obtidos do teste de Spearman, cujos valores 

são superiores a 0,05 (0,439; 0,104; 0,597; 0,672), permitem – nos 

afirmar que a correlação entre as variáveis não é estatisticamente 

significativa. Baseando nesta questão Q.15 colocou-se a hipótese 

H2.1. ‘O turismo estimula a fuga de espécies de animais terrestres 

para locais mais longínquos’. Para testá-la utilizou-se como suporte 

os resultados dos dados brutos do inquérito (ver gráfico nº10) 

demonstraram que 60,4% dos inquiridos responderam positivamente 

à esta questão. Nesta conjuntura podemos confirmar a hipótese. 

 

Quanto à questão Q.16, verificou-se que o teste de qui-quadrado 

apresenta graus de liberdade (4; 24; 16; 16, respectivamente), como 

níveis de significância foram todos superiores a 0,05 (0,153; 0,509; 

0,012; 0,333) exceptuando o valor correspondente à variável idade, 
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podemos afirmar que não se rejeita a hipótese de independência de 

variáveis. Neste contexto só a variável idade influenciou a resposta 

dos inquiridos. Entretanto os dados do teste de Spearman produziram 

resultados uma parte superior a 0,05 e outra parte não (0,093; 

0,066; 0,878; 0,256) demonstrando uma forte correlação entre as 

variáveis. 

 

De acordo com os resultados do teste de Pearson referentes a Q17. 

com (4; 24; 16;16) graus de liberdade e como níveis de significância 

foram todos superiores a 0,05 (0,678; 0,327; 0,500; 0,32), não se 

rejeita a hipótese de independência de variáveis. Os resultados do 

teste de Spearman cujos níveis de significância foram todos 

superiores a 0,05 (0,718; 0,932; 0,541; 0,769) permitem-nos 

afirmar que a correlação entre as variáveis não é estatisticamente 

significativa. 

 

Já para a Q.18, o teste com (4; 24; 16; 16) graus de liberdade 

respectivamente, e como níveis de significância foram todos 

superiores a 0,05 (0,876; 0,633; 0,492; 0,172) não se rejeita a 

hipótese de independência de variáveis. Os resultados de Spearman 

produziram resultados superiores a 0,05 (0,373; 0,252; 0,472; 

0,525) permitem – nos afirmar que a correlação entre as variáveis 

não é estatisticamente significativa. 

 

Tendo em conta os conteúdos das duas questões precedentes, 

colocou-se a hipótese H2.2 ’O turismo perturba as espécies de 

avifauna no seu habitat normal’. Para testar esta a hipótese baseou – 

se nos resultados dos dados brutos. De acordo com os mesmos, 61,4 

% e 51,2% dos inquiridos responderam positivamente. Por este 

motivo esta hipótese também se confirma. 
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Quanto à questão nº 19, e de acordo com o teste qui-quadrado com 

graus de liberdade correspondentes (3; 18; 12; 12) e como níveis de 

significância foram todos superiores a 0,05 (0,397; 0,500; 0,425; 

0,405), verificou-se que não se rejeita a hipótese de independência 

de variáveis. Ainda segundo os resultados do teste de Spearman em 

que níveis de significância foram todos superiores a 0,05 (0,970; 

0,814; 0,713; 0,463) demonstraram-nos que a correlação entre as 

variáveis não é estatisticamente significativa (o que quer dizer 

também que há uma fraca relação entre as variáveis e a questão 

apresentada). 

 

Para testar a 2ª Hipótese que levantamos a hipótese H.1.2 ‘O 

desenvolvimento de turismo impulsiona a observação de avifauna 

terrestre’, relacionou-se as respostas obtidas à questão nº 19. De 

acordo com os resultados obtidos dos dados brutos do inquérito, 

80,2% dos inquiridos responderam positivamente a esta pergunta, 

permitindo assim confirmar a hipótese. 

 

A floresta primária onde estão inseridos os Parques Naturais 

denominados Ôbôs, nas ilhas de S.Tomé e do Príncipe, constitui hoje 

um pólo de atracção turística. Nestes Parques podem ser observados 

espécies diversas de fauna e da flora exuberantes do país, pois as 

begónias gigantes e as diversas orquídeas complementam o cenário. 

De acordo com o Primeiro Relatório da Biodiversidade de S.Tomé e 

Príncipe (2005:10), “o país possui uma das mais ricas floras de 

orquídea da África”. É nesse contexto que se elaborou a questão nº 

20. Em relação a Q.20, os resultados obtidos do teste de qui-

quadrado com (4; 24; 16; 16) graus de liberdade respectivamente, e 

como níveis de significância são superiores a 0,05 (0,557; 0,714; 

0,963; 0,960) podemos afirmar que não se rejeita a hipótese de 

independência de variáveis. Os dados do teste de Spearman cujos 

valores são todos superiores a 0,05 (0,439; 0,339; 0,117; 0,077), 
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exceptuando o da variável nível de escolaridade, permitem-nos dizer 

que a correlação entre as variáveis não é estatisticamente 

significativa. 

 

Para testar a hipótese, H1.3 ‘o turismo promove a preservação das 

espécies de flora autóctones’, relacionamos a mesma com as 

respostas dadas relativamente à questão 20, o que nos possibilitou 

verificar que 85% dos inquiridos responderam positivamente, 

permitindo-nos desta formar confirmar a hipótese. 

 

De acordo com os resultados obtidos do teste de qui-quadrado, 

relativamente à questão nº 21 com graus de liberdade (4; 24; 16; 

16, respectivamente), como níveis de significância foram todos 

superiores a 0,05 (0,653; 0,245; 0,466; 0,408) não se rejeita a 

hipótese de independência de variáveis. O teste de Spearman 

produziu resultados todos superiores a 0,05 (0,384; 0,494; 0,698; 

0,167) demonstrando que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. 

 

Tendo em conta os resultados do teste de qui-quadrado realizados 

com graus de liberdade (de: 4; 24; 16; 16, respectivamente) e como 

os níveis de significância quase todos superiores a 0,05 (0,086; 

0,498; 0,587; 0,344), exceptuando o da variável género, 

confirmamos que não se rejeita a hipótese de independência de 

variáveis, sendo as respostas dos inquiridos ter sido influenciada pela 

variável em questão. Esta é a análise feita à questão nº 22. No 

entanto, o teste de Spearman apresenta resultados com valores 

quase todos superiores a 0,05 (0,617; 0,006; 0,503; 0,965) com 

excepção do valor referente à variável distribuição geográfica que é 

bastante baixo. Porém, de uma forma geral a correlação entre as 

variáveis não é estatisticamente significativa. 
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Para a questão nº 23 os resultados demonstram que os graus de 

liberdade são: (4; 24; 16; 16), os níveis de significância obtidos são 

quase todos superiores a 0,05 (0,089; 0,272; 0,671; 0,871) excepto 

o da variável género. Porém, podemos afirmar que não se rejeita a 

hipótese de independência de variáveis. Os resultados obtidos do 

teste de Spearman apresentam valores cujos níveis de significância 

são quase todos superiores a 0,05 (0,607; 0,044; 0,708; 0,365) 

excepto o da variável distribuição geográfica. Contudo, podemos 

afirmar que a correlação entre as variáveis não é estatisticamente 

significativa. 

 

Relativamente à questão nº 24, os resultados obtidos do teste 

Pearson com graus de liberdade (4; 24; 16; 16) e níveis de 

significância (0,083; 0,975; 0,882; 0,521) quase todos superiores a 

0,05, exceptuando o da variável género, permitem-nos concluir que 

não se rejeita a hipótese de independência de variáveis. Por outro, 

podemos considerar que a variável género influenciou na resposta 

dos inquiridos. Porém, o teste de Spearman produziu resultados com 

valores não todos superiores a 0,05 (0,093; 0,060; 0,462; 0,325). 

Nesta conjuntura podemos afirmar que existe uma forte correlação 

entre as variáveis. 

 

Na base da Q. 24 formulou-se a hipótese H.2.3 ‘O turismo permite 

alteração da composição florística’.De acordo com os resultados do 

inquérito (dados brutos) 72,3% dos inquiridos responderam 

positivamente. Tomando como base esses resultados podemos 

considerar a hipótese como válida. 

 

Os resultados do teste qui – quadrado com graus de liberdade: (4; 

24; 16; 16), níveis de significância todos superiores a 0,05 (0,779; 

0,929; 0,937; 0,108) são indicativos de que não se rejeita a hipótese 

de independência de variáveis. O teste de Spearman apresentou 
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resultados todos superiores a 0,05 (0,861; 0,320; 0,694; 0,131) 

demonstrando desta forma que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. Estas análises referem-se à questão nº 

25. 

 

Quanto à questão nº 26 foi possível através dos resultados do teste 

de Pearson cujos graus de liberdade foram (4; 24; 16; 16) em que os 

níveis de significância (0,771; 0,837; 0,775; 0,065) foram superiores 

a 0,05, exceptuando o da variável nível de escolaridade, afirmar que 

não se rejeita a hipótese de independência de variáveis. Com esta 

análise verificamos que só esta variável teve influência nas respostas 

dos inquiridos. De acordo com teste de Spearman, níveis de 

significância não foram todos superiores a 0,05 (0,884; 0,235; 

0,067; 0,056) o que permite concluir que a correlação entre as 

variáveis é estatisticamente significativa. 

 

Após várias analises aqui apresentadas dos testes realizados, 

verificamos uma tendência quase uniforme de relações entre as 

variáveis, e, atendendo que muitas questões foram associadas em 

grupo (ver capitulo 7, secção 7.4) resolvemos continuar as análises 

de uma forma associada, baseando no gráfico 13 (Q.27 a 33). 

 

Tendo em conta os testes de qui – quadrado com graus de liberdade 

(3; 18; 12; 12); (4; 24; 16; 16); (4; 24; 16; 16); (4; 24; 16; 16); 

(4, 24; 16; 16); (3;18; 12; 12); (4; 24; 16; 16;) respectivamente e 

com níveis de significância na sua grande maioria superiores a 0,0 5 

 (0,046; 0,161; 126; 0,19); (0,952; 0,748; 0,458; 0,111); (0,528; 

0,565; 0,958; 0,877); (0,370; 0,002; 0,988; 0,671); (0,471; 0,101; 

0,915; 0,872); (0,246; 651; 0,222; 0,237); (0,316; 0,081; 0,369; 

0,234), exceptuando os valores correspondentes às variáveis género, 

para a Q.27; distribuição geográfica, para Q.30 e Q.33. Esses 

resultados permitem-nos afirmar que não se rejeita a hipótese de 
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independência de variáveis. Os testes de Spearman realizados de 

uma maneira geral apresentaram resultados superiores a 0,05 

(0,104; 0,248; 0,669; 0,025); (0,722; 0,029; 0,995; 0,371); (0,968; 

0,962; 0,954; 0,350); (0,356; 0,708; 0,384); (0,386; 0,028; 0,642; 

0,109); (0,859; 0,07;0,624; 0,439); (0,275; 0,130; 0,157; 0,418) 

exceptuando os valores correspondentes às variáveis nível de 

escolaridade para a Q.27; distribuição geográfica para a Q.28, 

distribuição geográfica para a Q.31, e Q.32 respectivamente. Não 

obstante algumas variáveis apresentarem valores inferiores a 0,05, 

podemos afirmar que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. 

 

Para testar o terceiro grupo de hipóteses, isto é, H.3.’ A concentração 

de resorts junto à costa afecta negativamente o meio ambiente 

circundante’, onde estão inseridas as hipóteses: 

 

H.3.1 ‘Pelo consumo excessivo de água’ e H.3.2 ‘pela contaminação 

de águas subterrâneas/lençol freático’, relacionamos as hipóteses 

com as perguntas Q.27 a Q.29. Baseando nas respostas dadas à 

questões Q.27 a Q.29, cruzando-as com os valores dos dados brutos 

respectivos, verificamos que (74,3%;54,4% e 61,4%) dos inquiridos 

responderam positivamente à estas questões. Por essa razão 

podemos validar as hipóteses. A colocação destas hipóteses tem a 

como objectivo adoptar uma atitude de prevenção face ao 

desenvolvimento de actividades turísticas no arquipélago, (porque 

ainda não existe concentração de resorts no território) mas, poderá 

vir a acontecer, caso as autoridades nacionais não façam um 

planeamento e ordenamento do território turístico. 
 

Para testar as hipóteses H3.3’ ‘Pela destruição da flora e da fauna’ e 

H.3.4 ‘Pela erosão costeira’ respectivamente, relacionou-se essas 

hipóteses com os dados obtidos às questões 30 a 33 (ver gráfico 13) 
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o. De acordo com os resultados (86,1%;84,2% e 72,3%) 

responderam positivamente a estas questões. Baseando nestas 

respostas, podemos considerar que se confirmam as hipóteses.  

 

De acordo com os testes de qui – quadrado com graus de liberdade 

(3; 18; 12; 12); (3; 18; 12; 12) (4; 24; 16; 16) (4; 24; 16; 16) com 

níveis de significância na sua maioria superiores a 0,05 (0,098; 

0,455; 0,036; 0,829) (0,633; 0,404; 0,175; 0,190) (0,887; 0,907; 

0,046; 0,203); (0,071; 0,130; 0,670; 0,609) exceptuando os valores 

das variáveis género e idade para a questão Q.36; distribuição 

geográfica, para a questão Q.37. Assim podemos afirmar que não se 

rejeita a hipótese de independência de variáveis, podendo as 

repostas terem sido influenciadas por essas variáveis cujos valores 

são inferiores a 0,05. No entanto, os testes de Spearman 

apresentaram níveis de significância não todos superiores a 0,05 

(0,626; 0,353; 0,831; 0,051); (0,463; 0,634; 0,822; 0,022); (0,580; 

0,494; 0,073; 0,654) (0,534; 0,092;0,040; 0,563). Com estes 

resultados podemos dizer que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa, exceptuando as variáveis género e 

idade, para o caso da questão Q.37 devido a valores baixos obtidos. 

 

Relativamente ao conjunto de questões (Q.38 a Q.42), tendo em 

conta os resultados dos testes qui – quadrado realizados com graus 

de liberdade (4; 24; 16; 16); (4; 24; 16; 16); (4; 24; 16; 16;) (4; 

24; 16; 16); (4; 24; 16; 16) com níveis de significância quase todos 

superiores a 0,05 (0,328; 0,644; 0,309; 0,802); (0,769; 0,137; 

0,624; 0,206); (0,582; 0,066; 0,396; 0,226); (0,447; 0,992; 0,587; 

0,257); (0,513; 0,941; 0,995; 0,386) exceptuando o valor 

correspondente à variável distribuição geográfica, para o caso da 

Q.40. Com estes resultados obtidos, não se rejeita a hipótese de 

independência de variáveis. Só no caso da Q.40, considerou-se que a 

variável distribuição geográfica influenciou as respostas dos 
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inquiridos. Os resultados dos testes de Spearman produziram 

resultados na sua grande maioria superiores a 0,05 (0,150;0,061; 

0,641; 0,132;); (0,492;0,277; 0,006; 0,119;); (0,286; 0,243; 

0,621;0,166); (0,355; 0,024; 0,600; 0,176); (0,399; 0,556; 0,620; 

0,097) exceptuando os valores das variáveis distribuição geográfica 

(Q.38), idade (Q.39), distribuição geográfica (Q.41) e nível de 

escolaridade (Q.42). Contudo não influiu no resultado final, pois a 

correlação entre as variáveis não é estatisticamente significativa. 

 

7.5.2 Questões económicas 

 

No que se refere às questões económicas seguimos a mesma 

metodologia de análise dos resultados apresentada na secção 7.5.2. 

 

Tendo em conta os testes de qui – quadrado realizados com graus de 

liberdade cujos valores são: (3; 18; 12; 12); (3; 18; 12; 12); (3; 18; 

12; 12); (2; 12; 8; 8); (3; 18; 12; 12) com níveis de significância 

quase todos superiores a 0,05 (0,330; 0,947; 0,604; 0,152); (0,551; 

0,477; 0,014; 0,295); (0,945; 0,044; 0,253; 0,593;); (0,906; 0,897; 

0,072; 0,101); (0,529; 0,983; 0,437; 0,342), exceptuando os valores 

das variáveis idade (Q.44), distribuição geográfica (Q.45) e idade 

(Q.46). De acordo com os resultados obtidos de uma forma geral, 

não se rejeita a hipótese de independência de variáveis. Porém, essas 

variáveis influenciaram nas respostas dos inquiridos.  

 

Tomando em consideração os resultados dos testes de Spearman 

com níveis de significância superiores a 0,05 (0,527; 0,207; 0,808; 

0,187); (0,949; 0,635; 0,087; 0,763); (0,948; 0,034; 0,422; 0,855); 

(0,760; 0,256; 0,288; 0,135); (0,190; 0,093; 0,221; 0,795); (0,312; 

0,129; 0,576; 0,325), exceptuando os valores correspondentes às 

variáveis idade (Q.44) e distribuição geográfica (Q.45) e (Q.47), 
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considera-se que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. 

 

Para testar a hipótese H.4 ‘O turismo é o vector da diversificação 

económica’, baseou-se nos resultados brutos obtidos à questão 43 

(ver gráfico 15.), o que permitiu verificar que 90% dos inqueridos 

responderam positivamente, o que nos possibilita confirmar a 

hipótese. 

 

A confimação desta hipótese está de acordo com o que foi 

mencionado no livro da Caixa Geral dos Depósitos, CGD (2006:67) 

“as perspectivas apontam o turismo como um sector com grandes 

potencialidades, mas que se encontra em fase de implementação, o 

que poderá ajudar o desenvolvimento da parca economia 

santomese”. 

 

Relativamente a hipótese H. 5 ‘O turismo provoca o efeito positivo na 

balança de pagamentos’, que foi subdividida em duas outras: H.5.1 

‘Gastos dos turistas funcionam como uma exportação invisível’; H.5.2 

‘há um efeito de redistribuição de renda’, recorreu-se aos resultados 

das respostas obtidas das questões Q.44 a Q.46. De acordo com os 

mesmos resultados, 76%; 63%, 93% dos inquiridos responderam 

positivamente às estas questões. De salientar que na questão Q.46 

não se registou uma única resposta negativa. Nesta óptica podemos 

confirmar as hipóteses formuladas. Estas confirmações podem ser um 

sinal positivo de que as actividades turísticas ganham notoriedade 

dentro da economia do arquipélago. 

 

Ainda no que concerne à questões económicas, e de acordo com os 

testes de qui- quadrado com graus de liberdade (4; 24; 16; 16); (5; 

30; 20; 20); (4; 24; 16; 16); (4; 24; 16; 16) (3; 18; 12; 12) com 

níveis de significância quase todos superiores a 0,05 (0,374; 0,878; 
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0,016; 0,417); (0,422; 0,866; 0,695; 0,089); (0,812;0,863; 0,735; 

0,192); (0,526; 0,994; 0,269; 0,238); (0,198; 0,150; 0,130; 0,194) 

exceptuando os valores correspondentes às variáveis idade (Q.49) e 

nível de escolaridade (Q.50). Neste contexto não se rejeita a hipótese 

de independência de variáveis. Ainda de acordo com os resultados 

dos testes de Spearman, com níveis de significância cujos valores são 

superiores a 0,05 (0,285; 0,794; 0,013; 0,216); (0,176; 0,609; 

0,887; 0,164; (0,822; 0,303; 0,348; 0,026); (0,190; 0,510; 0,616; 

0,009); (0,100; 0,184;0,730; 0,510) exceptuando os casos das 

variáveis idade (Q.49), nível de escolaridade (Q.51) e (Q.52). 

Contudo podemos dizer que a correlação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa. 

 

Finalmente para testar a hipótese H.6 ‘O turismo pode ser o 

impulsionador da desestabilização do orçamento familiar da 

população residente’, recorremos aos resultados das respostas 

relativas à Q.49 (ver gráfico 15) em que 42% dos inquiridos 

escolheram a opção negativa, representando a maioria. Sendo assim 

validamos a hipótese apresentada. 

 

7.5.3 Questões sociais 

 

Tendo em conta os testes de qui -quadrado com graus de liberdade 

(4; 24;16; 16); (4; 24;16; 16); (4; 24;16; 16); (5; 30; 20; 20); (4; 

24;16; 16) níveis de significância superiores a 0,05 (0,240; 0,493; 

0,044; 0;101); (0,925; 0,548; 0,089; 0,017); (0,233; 0,311; 0,266; 

0,350); (0,459; 0,793; 0,029; 0,707); (0,398; 0,001; 0,690; 0,072) 

somente para a Q.56. Em relação as questões Q.55 e Q.58, os níveis 

de significância apresentaram certos valores baixos. Face a este 

cenário afirmamos que para as questões Q.54, Q.56 e Q.57, não se 

rejeita a hipótese de independência de variáveis, enquanto que nas 

questões Q.55 e Q.58 rejeita-se a hipótese independência de 
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variáveis. Entretanto os testes de Spearman realizados cujos valores 

de níveis de significância foram todos superiores a 0,05 (0,100; 

0,184; 0,730; 0,510); (0,590; 0,436; 0,019; 0,220); (0,646; 0,136; 

0,184; 0,184); (0,119; 0,241; 0,465; 0,651); (0,787;0,620; 0,826; 

0,157); (0,394; 0,572; 0, 785; 0,135), excepto o valor da variável 

idade (Q.55), possibilitou-nos dizer que a correlação entre as 

variáveis não é estatisticamente significativa. 

 

Para a testar a hipótese H.7 ‘As populações deslocam-se aos centros 

urbanos onde estão edificadas as unidades turísticas’, relacionámo-la 

com as respostas obtidas à questão Q.55. Tendo em conta os 

resultados obtidos (ver o gráfico 16.) 53% das respostas foram 

negativas. De acordo com os resultados, não se confirma a hipótese. 

 

Face aos resultados obtidos, podemos concluir que o êxodo rural que 

se verifica no país deve-se a outros factores económicos ou sociais 

que não estão relacionados com a actividade turística, como por 

exemplo desmantelamento das empresas das agro-pecuárias que 

pertenciam ao Estado. 

 

Para testar hipótese H.8 ’O turismo permite o intercâmbio de ideias e 

o enriquecimento cultural’, recorremos aos resultados do inquérito 

relativamente à questão Q.57. Tendo em conta os resultados, 83% 

dos inquiridos responderam positivamente. Neste contexto 

consideramos a hipótese válida.  

 

O turismo em S.Tomé e Príncipe embora num estado de 

desenvolvimento considerado embrionário, já apresenta registo de 

impacte negativo relativamente à população local. Este impacte 

contrasta com o que vem expresso na Carta de Turismo Sustentável 

(Declaração de Lanzarote 2005) que diz o seguinte:“o 

desenvolvimento turístico deverá basear-se em critérios de 
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sustentabilidade, o que significa que deverá ser ecologicamente 

sustentável ao longo prazo, assim como economicamente viável e 

ética e socialmente justo para as comunidades locais”. 

 

 Nesta conjuntura, e para testar a H.9 ’Actividade turística provoca a 

exclusão social nas zonas circundantes’, que está subdividia em: 

H.9.1 ‘As populações são obrigadas a abandonar os seus locais de 

residência’; H.9.2 ‘As populações têm interdições aos bens públicos, 

como por exemplo as praias’, relacionámo-las com a questão Q.58. 

Segundo os resultados obtidos, 70,3 % dos inquiridos responderam 

positivamente, o que significa que podemos validar as hipóteses. 

 
7.6 Conclusão 
 
Neste capítulo abordou-se a questão da avaliação dos impactes 

ambiental e socio – económicos causados pelo turismo no arquipélago 

santomense, tanto nos aspectos positivos como negativos. Não 

obstante o turismo em S.Tomé e Príncipe estar na fase inicial de 

desenvolvimento, já se verificam impactes: ambiental, económico e 

social. Do ponto de vista ambiental relativamente aos aspectos 

positivos, verificou-se que o turismo tem motivado interesses na 

preservação das faunas terrestre, marinha e costeira com destaque 

para a preservação das tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas 

constituem actualmente um pólo de atracção turística, através da 

acção de observação da desova, assim como a do lançamento ao mar 

dos seus filhotes. Outro aspecto de realce é a criação de Parques 

Naturais de floresta primária – Ôbô, estimulando desta forma o 

ecoturismo, mediante visitas guiadas a fim de serem observados as 

diferentes aves terrestres, assim como diversas plantas, das 

herbáceas às árvores de grande porte. 
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Relativamente às questões económicas, através das respostas dos 

inquiridos verificamos que o turismo tem ajudado a diversificar a 

estrutura produtiva do país, embora o seu contributo seja ínfimo. 

 

No que se refere aos aspectos sociais, é de realçar que esta 

actividade tem dado emprego as pessoas, pois o número de unidades 

hoteleiras tem vindo a crescer, sobretudo na capital do país, fazendo 

aumentar desta forma o turismo de negócio e urbano. Todavia 

aspectos negativos de realce estão relacionados com o conflito social 

originado pela construção de uma unidade hoteleira numa pequena 

ilha ao Sul do arquipélago, onde residia uma população 

maioritariamente pescatória. A não integração total da população no 

empreendimento turístico em questão tem causado dissabores entre 

os residentes (população autóctone) e a administração do complexo 

hoteleiro. De salientar que uma das questões polémicas inseridas no 

inquérito/ questionário fazia ênfase a este aspecto social. Por 

intermédio das respostas dadas deixou transparecer que a actividade 

turística nem sempre é pacífica, nomeadamente em relação à 

população de economia de compilação.  
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Conclusões e recomendações 

 

8.1 Introdução 

 

Dentro de uma visão global, podemos concluir que o Turismo 

Sustentável abrange os impactes inerentes ao turismo (ambiental e 

social), o desenvolvimento de actividades económicas lucrativas 

(através de diversificação e sustentação do tecido económico local), 

distribuição equitativa dos custos e benefícios resultantes das 

actividades económicas, a criação de empregos (quer directos ou 

indirectos), o uso racional e valorização do solo. O conteúdo deste 

parágrafo reflecte um dos aspectos fulcrais desta dissertação – o 

desenvolvimento sustentável do turismo. 

 

Através da revisão da literatura depreendeu-se que o turismo em 

termos conceptuais (capítulo 1º) revela um certo carácter de 

ambiguidade, pois não apresenta aspectos homogéneos e coesos 

para ser considerado como um sector económico ou uma indústria. 

Para alguns autores, o turismo é considerado como uma actividade 

económica e social. 

 

A abordagem que fizemos no capítulo 2 permitiu-nos entender que 

devido ao novo contexto de desenvolvimento do turismo é 
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fundamental a preservação do ambiente. A actividade turística só 

será duradoura e trará benefícios para todos os envolventes no 

processo, isto é, os investidores, visitantes e /ou turistas, assim como 

a população receptora, caso seja desenvolvida de uma forma 

sustentável (ver secção 2.3.1). 

 

O turismo, como qualquer actividade económica provoca efeitos no 

ambiente em que está inserido. Actualmente já há uma visão mais 

ampla sobre os possíveis impactes causados pelo turismo. Sendo 

assim, no capítulo 3 apresentamos os possíveis impactes decorrentes 

das actividades turísticas, nomeadamente ambientais, económicos e 

sociais. Demonstramos que os impactes do turismo no ambiente (ver 

secção 3.2) na economia (ver secção 3.3) e no meio social (ver 

secção 3.4) podem ser positivos ou negativos. Em diversas literaturas 

sobressaem os efeitos negativos do turismo. Contudo, o 

desenvolvimento deste fenómeno pode também ser considerado 

como uma maneira de preservar a natureza de forma 

economicamente viável e em simultâneo, fornecer emprego e o 

sustento para a população local. 

 

A amplitude dos impactes das actividades turísticas varia muito nos 

territórios continentais relativamente aos países ou territórios 

insulares. Mesmo nos territórios ou países insulares verifica-se uma 

grande diferença entre grandes e pequenos Estados insulares, 

relativamente aos impactes de turismo. Como forma de realçar essa 

diferença reservamos os capítulos 4 e 5 para fazermos uma reflexão 

sobre o turismo nos PEID. No capítulo 4 analisamos as actividades 

turísticas em 3 países insulares nomeadamente Cabo-Verde, 

Seicheles e as Maurícias. Deu-se ênfase às particularidades destes 

territórios (secção 4.3), assim como às implicações ambiental e 

sócio-económica (secção 4.4) face às actividades turísticas nestes 

territórios. As abordagens efectuadas permitiram-nos concluir que o 
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turismo pode, efectivamente ser considerado como uma actividade 

económica com elevado potencial para os territórios pequenos e 

insulares. Todavia, turismo é uma actividade muito versátil, devido às 

vulnerabilidades destes territórios quer em termos económicos, 

sociais e ambientais (sobretudo face aos efeitos das mudanças 

climáticas que se fazem sentir no mundo actual). 

 

O capítulo 5 da presente dissertação refere ao estudo de caso, 

S.Tomé e Príncipe, onde o turismo ainda está na sua fase inicial de 

desenvolvimento. Concluímos que os efeitos económicos decorrentes 

desta actividade ainda são pouco visíveis e que a análise económica 

do turismo está direccionada, sobretudo para o efeito directo da 

hotelaria na economia (ver secções 5.2.8 e 5.3.1). As outras áreas 

inerentes ao turismo são pouco analisadas devido ao contexto 

conjuntural do próprio sistema estatístico do país, e também devido à 

ineficiência na recolha e no tratamento de dados estatísticos. Os 

impactes ambientais e sociais resultantes do turismo no arquipélago 

são realçados (ver secções 5.2.9 e 5.3.2) e já são notórias, quer em 

termos positivos como negativos, embora numa escala mínima. 

 

Face as análises efectuadas às actividades turísticas, podemos 

concluir que o país tem potencialidades naturais para o 

desenvolvimento deste fenómeno em expansão no mundo porém, 

não se tem sabido tirar maior proveito. Isto deve-se ao facto do 

Estado fazer poucos investimentos em infra-estruturas básicas 

necessárias ao desenvolvimento do sector, assim como em 

promoções do país além fronteira. Por outro lado, a inexistência de 

uma legislação turística, assim como de um Plano Director Nacional 

são mais duas agravantes que impedem à Direcção de Turismo e 

Hotelaria ter um bom desempenho nas atribuições que lhe são 

conferidas.  
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A metodologia utilizada nesta dissertação foi a do 

inquérito/questionário (ver capítulo 6), do qual se produziu resultados 

(ver capitulo 7) que nos permitiram elaborar um conjunto de 

recomendações (ver capitulo 8). 

 

Para o presente capítulo, na secção 8.2 apresentamos um conjunto 

de reflexões sobre as actividades turísticas.Tendo em conta que o 

turismo em S.Tomé e Príncipe constitui o estudo de caso da presente 

dissertação, assim a secção 8.3 foi dedicada à perspectivas da 

actividade turística no arquipélago.Na secção 8.4 apresentamos um 

quadro resumindo dos possíveis impactes do turismo, e, na secção 

8.5 são apresentadas algumas recomendações. 

 

8.2 Reflexões sobre as actividades turísticas. 

 

Concluímos que a avaliação dos efeitos ambientais das actividades 

turísticas deve conter uma dimensão espacial e uma dimensão 

temporal. A dimensão espacial justifica-se pelo carácter dispersivo de 

que o desenvolvimento turistico se reveste. Este desenvolvimento 

não se define apenas pela construção de uma unidade hoteleira ou de 

qualquer outra infra-estrutura turística isoladamente. É toda a 

transformação de um determinado espaço com vista à sua utilização 

turística, incluindo os efeitos induzidos produzidos por esse 

desenvolvimento numa determinada área de influência, que tenham 

objectivos turísticos ou apenas urbanísticos e recreativos. É essa 

transformação global que deve ser objecto de avaliação de 

consequências ambientais e que tem, como facilmente se 

compreende, uma dimensão claramente diferente da que é provocada 

por um empreendimento isoladamente. 

 

A dimensão temporária das actividades turísticas é também 

fundamental, já que devido ao seu efeito cumulativo e de 
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desenvolvimento induzido deste processo, determinados efeitos reais 

só se fazem sentir após algum tempo de utilização da área, não 

sendo óbvios em fases de construção ou de utilização imediata de um 

projecto turístico. 

 

A sustentabilidade das actividades turísticas pressupõe, portanto, a 

adopção de abordagens integradas de planeamento e de gestão 

turístico-económico e turístico-ambiental que conciliem as respectivas 

dimensões espaciais e temporais diferenciadas. 

 

A adopção de uma estratégia política de desenvolvimento sustentável 

necessita de uma definição clara de objectivos políticos e estratégicos 

que possibilitem equacionar uma política de desenvolvimento turístico 

sustentado, bem como os mecanismos atinentes à sua materialização 

e avaliação.  

 

A avaliação do impacte ambiental é normalmente aplicada como 

alicerce às políticas de utilização racional e sustentável dos recursos 

cuja finalidade é o desenvolvimento económico sustentável. 

 

Relativamente  aos territórios insulares, a diversificação da estrutura 

económica é frequentemente limitada, e muitas vezes está 

dependente do comércio internacional. A viabilidade do turismo não 

foge à regra. O sucesso do desenvolvimento turístico deve estar 

associado à boa qualidade ambiental. Todavia, as fragilidades dos 

PEID são várias e o desenvolvimento do turismo pode comprometer a 

boa qualidade ambiental, através da poluição dos recursos hídricos, 

assim como o consumo exacerbado da água doce e a destruição dos 

ecossistemas. É de salientar que o turismo também pode contribuir 

para uma consciência de crescimento do valor pela natureza. 
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8.3 Perspectivas para o turismo em S.Tomé e Príncipe. 

 

A localização geo-estratégica de S.Tomé e Príncipe, situado no Golfo 

da Guiné (zona actualmente considerada rica em jazidas de petróleo), 

possuidora de uma área florestal com grande cobertura vegetal, 

atravessada ao Sul do país pela linha imaginária de Equador (que 

divide a terra em 2 hemisférios, Norte e Sul), são aspectos positivos 

e devem ser aproveitados para atrair investimentos e turistas ao 

arquipélago. Por outro lado, um dos constrangimentos ao 

desenvolvimento do turismo, a malária ou o paludismo, já não 

constitui grande perigo sobretudo para os turistas.  

 

A ligação de S.Tomé e Príncipe à Europa por mais uma companhia 

aérea (STP Airways) é mais um aspecto de realce ao turismo 

santomense. A outra mais valia para o país está baseada na 

perspectiva de construção de um porto de águas profundas na zona 

de Fernão Dias. Isto permitirá uma maior dinâmica na economia, pois 

irá possibilitar um maior fluxo comercial, e, consequentemente uma 

redução de custos relativamente aos preços dos produtos importados, 

quer em termos de géneros alimentícios, assim como materiais para 

a construção civil.  

 

8.4 Resumo dos possíveis impactes do turismo 

 

Atendendo que as actividades turísticas podem ser geradoras de 

diversos impactes, como formar de os envidenciar, optamos por os 

agrupar num quadro (ver quadro resumo 15). 
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Quadro 15 – Possiveis impactes do turismo 

 
Tipo de impactes Positivos  Negativos 

Protecção de recursos hídricos Poluição hídrica 

Uso de meio transporte ecológico Poluição sonora 

Adaptar a construção ao ambiente 

natural 

Poluição visual 

Conservação dos ecossistemas  Destruição dos ecossistemas 

Valorização dos solos Degradação dos solos 

 

 

 

 

Ambiental 

Ajuda a proteger a fauna e a flora 

silvestres 

Destruição de fauna e flora 

Criação de emprego e de 

rendimento 

Abandono de emprego nas 

outras áreas de actividades 

económicas 

 Estimula a estrutura produtiva e 

económica 

Dependência económica do 

turismo,  

Equilibra a balança de pagamentos Especulação imobiliária, 

inflação 

 

 

Económico 

Aumento do rendimento familiar Cria desequilíbrios salariais 

na estrutura económica 

Quebra de estereótipos negativos, 

aumento de oportunidades sociais 

Estimula conflitos étno-

culturais 

Valorização e salvaguarda do 

património cultural e histórico 

Perda da identidade cultural 

Valorização e revitalização de 

diversas actividades culturais 

Mercantilização da cultura  

Melhoria das condições sociais das 

populações 

Degradação de estrutura 

social, introdução de 

doenças sexualmente 

transmissíveis 

Modificação positiva da estrutura 

social 

Degradação da estrutura 

social 

 

 

 

 

 

 

Social 

Cria uma maior dinâmica cultural 

local 

Invasão da privacidade dos 

habitantes locais 

Fonte: adaptado da OMT (2003) 
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8.5 Recomendações. 

 

Tendo em conta que a elaboração deste documento pode constituir 

uma mais-valia para as autoridades santomense, decidiu-se por 

apresentar um conjunto de recomendações: 

 

1. O desenvolvimento do turismo em S.Tomé e Príncipe deve ser 

sustentável. 

 

2. Instar o Governo a criar e a implementar o CST (Conta Satélite de 

Turismo) e Sistemas de Contas Nacionais (CNS). 

 

3. O Governo deve adoptar mecanismos que permitam às autoridades 

nacionais contabilizar os custos ambientais em todas as fases do ciclo 

de vida de um produto turístico. 

 

4. Instar as empresas turísticas a utilizarem racionalmente os 

recursos existentes, nomeadamente água, solo, fauna e flora. 

 

5. As autoridades nacionais devem criar e implementar um programa 

televisivo e radiofónico a nível nacional sobre a educação da 

população para o desenvolvimento do turismo. 

 

6. Encorajar as empresas na área de turismo, a utilizarem nos seus 

estabelecimentos energias limpas, isto é, produzidas através do 

vento, do mar e do sol, reduzindo desta forma a emissão de dióxido 

de carbono; 

 

7. Estabelecer normas para que as empresas façam o tratamento das 

águas residuais e evitar que haja descargas de efluentes não tratados 

directamente no mar, nos rios, ou outros cursos de água. 
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8. Estabelecer o sistema de atribuição de bandeira azul nas praias 

com vocação balnear. 

 

9. Dinamizar o fundo do turismo. 

 

10. Exigir aos investidores na área de turismo a realização de estudos 

de impacte ambiental; 

 

11. Estabelecer normas punitivas às empresas que realizem obras 

sem a apresentação e o cumprimento do que vem estatuído no 

estudo de viabilidade económica e financeira, assim como de impacte 

ambiental 

 

12. Criar igualdade de oportunidade e de emprego para os cidadãos 

de ambos os sexos. 

 

13. Envolver as autoridades locais, as populações locais no processo 

de planeamento das actividades turísticas. 

 

14. Criar mecanismo para que o turismo seja uma área de 

desenvolvimento sócio-económico e de protecção de meio ambiente. 

 

15. Não permitir o surgimento do turismo cinegético no arquipélago 

tendo em conta a vulnerabilidade dos ecossistemas. 

 

16. Estabelecer parcerias intersectoriais entre o sector de Turismo e 

Instituto Nacional de Meteorologia. 

 
17. Instar o Governo a aplicar a Agenda 21 relativamente à secção 

que aborda a questão das responsabilidades das organizações 

governamentais e das autoridades nacionais de turismo (DTH) dos 

representantes das organizações comerciais. 
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18. O Governo deve adoptar uma política para não permitir a 

construção de equipamentos hoteleiros no litoral do país de forma a 

evitar a poluição visual e ambiental. 

 

19. O Governo deve incentivar os investidores a adoptarem novas 

tecnologias nas suas construções de forma que as mesmas sejam 

ecologicamente sustentáveis (tratamento, reciclagem de resíduos 

sólidos produzidos. 

 

20. Criar um observatório de turismo. 
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Anexo I 
 

 
Visão Sinóptica da riqueza de espécies e endemismo em S.Tomé e 
Príncipe 
Espécies  Ilhas Número de 

espécies 
Endemismo 
(%) 

Mamíferos S.Tomé  
 
Príncipe 

10 
 
5 

30 
 
20 

Morcegos 
(mamíferos 
voadores) 

S.Tomé  
 
Príncipe 

9 
 
4 

55 
 
5 

Aves  S.Tomé  
 
Príncipe 

49 
 
35 

57 
 
54 

Réptéis Total do País  
16 

 
44 

Anfíbios S.Tomé  
 
Príncipe 

6 
 
3 

100 
 
100 

Borboleta S.Tomé  
 
Príncipe 

47 
 
42 

38 
 
21 

Molusco S.Tomé  
 
Príncipe 

39 
 
32 

77 
 
78 

Plantas 
superiores 

Total do País  895 15 

 
Fonte: Adaptado do Primeiro Relatório Nacional da Biodiversidade 
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Anexo II 

 
Inquérito por questionário realizado em S.Tomé e Príncipe 

 

 

Inquérito por questionário 

 

 

 

 

Obs: Torna-se imperativo a colaboração de todos para que se possa ter um conhecimento mais 

aturado dos efeitos das actividades turísticas no arquipélago de S.Tomé e Príncipe. 

O inquérito/ entrevista em causa tem um carácter confidencial, pelo que os resultados finais 

nunca identificarão as pessoas que estão a responder. 

Por favor, responda ao inquérito com maior rigor e imparcialidade possível, por se tratar de 

um trabalho de investigação, o sigilo será respeitado na íntegra.  

Muito obrigado. 

 

Este questionário insere-se num trabalho de investigação relacionado com a avaliação dos 

impactes ambiental e sócio-económico causados pelo sector de turismo em S.Tomé e 

Príncipe. 

Pretende-se com este inquérito/ entrevista conhecer a o nível de percepção da população 

santomense e de individualidades ligadas ao sector de turismo no que concerne aos impactes 

ambientais, económicos e social ocasionados pela implementação de actividades turísticas no 

País. 

N.º REG. EIASE-
STP/13/08 

(Válido até 31/12/08) 
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I. Caracterização Geral do inquerido  

Q. 1 Residência: 

Local ___________________________________________________________________ 

Distrito:  

Água Grande  1  

Mé-Zóchi  2  

Cantagalo  3  

Caué 4 4  

Lobata 5  5  

Lembá  6  

Freguesia___________________________________ 

Q.2 Sexo  1 M        2 F  

Q.3 Idade: 

< ou =  a 18 anos         1  

De 19 a 29 anos  2  

De 30 a 39 anos   3  

De 40 a 49 anos  4  

De 50 a 59 anos  5  

De 60 a 65 anos  6  

> ou = aos 66 anos   7  

 

Q.4 Condição perante o trabalho: 

Exerce uma profissão  1  

Desempregado (a) 2  

Reformado (a) 3  

Doméstica  4  

Estudante  5  

Incapacitado permanente para o trabalho  6  

Outra situação 

Qual? __________________________________________________________________ 
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Q.5 Qual a sua profissão principal actual ou última (no caso ser reformado (a) ou 

Desempregado (a)? ____________________________________________________ 

 

Q.6 Local onde exerceu ou exerce a sua profissão principal_______________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Q.7 Refira qual a sua situação profissional 

Patrão  1  

Trabalhador por conta própria    2  

Trabalhador por conta de outrém?     3  

Trabalhador familiar não remunerado  4  

Outra situação?   5.  

Qual? ____________________________________________________________________ 

 

Q.8 Formação profissional  

Já alguma vez frequentou alguma formação profissional ligada ao turismo/hotelaria ou 

artesanato?      

          1 Sim  

                                                                                                           2 Não  

                                                                                                           3 NS/NR  

Que tipo de curso (s) frequentou? ___________________________________________ 

 

Q. 9 Nível de Escolaridade: 

Analfabeto  1  

Sabe ler e escrever s/frequentar a escola  2  

Básico  3  

Secundário  4  

Curso profissional ou equivalente 5.  

Qual a formação? ___________________________________________ 

Ensino superior ou equivalente  6.  

Outro  7.  

Qual? ___________________________________________________ 

Q.10 A visita dos turistas á reserva natural das aves marinhas nas Pedras Tinhosas, 

pode levar a extinção das espécies ai existentes. 



Pag. 5 

 

10.1 Pela degradação do habitat frágil  

a) Concordo totalmente  1.  

b) Concordo  2.  

c) Indeciso  3.  

d) Discordo 4.  

e) Discordo completamente  5.  

10.2 Pela perturbação das espécies no seu habitat  

a) Concordo totalmente  1.  

b) Concordo  2.  

c) Indeciso  3.  

d) Discordo  4.  

e) Discordo completamente  5.  

10.3 Pela perturbação das espécies durante a época de reprodução 

a) Concordo totalmente  1.  

b) Concordo  2.  

c) Indeciso  3.  

d) Discordo  4.  

e) Discordo completamente  5.  

10.4 Outros___________________________________________________________ 

II.2 Impactes sobre o ambiente 

 

Q.1 A concentração de infra-estruturas turísticas pode influir no micro -clima 

1.1 Pelo corte da vegetação 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

1.2 Pelo degradação dos solos 

a) Concordo totalmente  1.  
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b) Concordo  2.  

c) Indeciso  3.  

d) Discordo  4.  

e) Discordo completamente  5.  

1.3 Pela impermeabilidade dos solos 

a) Concordo totalmente  1.  

b) Concordo  2.  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Q.2 A concentração de infra-estrutura turística pode influir na disponibilidade de água 

para a população local. 

2.1 Aumento do consumo de água 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 

2.2 Diminuição de reservas de água 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

2.3 Descarga de efluentes não tratados  

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  
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Q.3. A concentração da infra-estrutura turística pode influir no uso do solo. 

3.1 Pelo aumento da área urbanizada 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

3.2 Pela diminuição das áreas naturais  

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

3.3 Pela concentração dos resorts na faixa costeira 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

3.4 Aumento da erosão costeira 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

3.5Outros____________________________________________________________ 

 

Q.4 Os resorts turísticos produzem impactes arquitectónicos 

4.1 Porque introduzem novas formas / estilo de construção 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  
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c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 

4.2 Porque promovem a recuperação dos estilos arquitectónicos locais 

4.3Outros______________________________________________________________ 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 

Q.5 Os resorts turísticos produzem impactes paisagísticos  

5.1 Degradam as características arquitectónicas existentes 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

5.2 Degradam as características dos espaços naturais  

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

5.3 Artificializam a paisagem 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  
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5.4 Promovem a recuperação das características arquitectónicas locais  

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

5.5 Promovem a preservação dos espaços naturais  

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

5.6 Outros____________________________________________________________ 

 

Q.6. Os resorts turísticos produzem impactes sobre a estética local 

6.1 Introduzem novos estilos (arquitectónicos /construção) utilizados pelas populações 

locais 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

6.2 Promovem a recuperação /manutenção dos estilos arquitectónicos / construção locais 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

6.3Outros____________________________________________________________ 

 

III: Questões de âmbito económico 

 



Pag. 10 

Q.1. O turismo tem contribuído para a diversificação da estrutura produtiva do país. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê_______________________________________________________________ 

 

Q.2. O Turismo provoca efeito na balança de pagamentos 

2.1 Gastos dos turistas que funcionam como uma exportação invisível na qual os 

consumidores se deslocam. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

2.2 Um efeito de redistribuição de renda ( o excedente de renda se transfere de um local 

para outro). 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 

Q.3. O turismo estimula os investimentos 

3.1 Os gastos dos turistas mobilizam o sector 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

3.2 Os gastos dos turistas mobilizam os serviços imobiliários 
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a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

3.3 Os gastos dos turistas mobilizam os serviços de comércio 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 

Q.4. A procura de S.Tomé e Príncipe como destino turístico influencia no aumento dos 

preços dos géneros alimentícios. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê? ______________________________________________________________ 

 

Q.5. É imperativo que se aplique uma taxa mais elevada aos operadores da área de 

turismo relativamente aos outros de outras actividades económicas. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê? ______________________________________________________________ 

 

Q.6. O turismo é o factor de desenvolvimento económico de S.Tomé e Príncipe 

a) Concordo totalmente  1  
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b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê_______________________________________________________________ 

 

Q.7. O turismo produz muita oportunidade de emprego para as populações locais. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 

Q.8 O turismo aumenta o rendimento das famílias 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê? ______________________________________________________________ 

IV Questões do âmbito social 

 

Q.1. O turismo é responsável pela descaracterização cultural 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê_______________________________________________________________ 
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Q.2. O aumento das unidades hoteleiras na capital do país tem sido o impulsionador do 

êxodo rural nos últimos anos. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Outra razão?  

Qual____________________________________________________________ 

 

Q.3. O turismo tem feito aumentar a criminalidade no país. 

Porquê? ______________________________________________________________ 

 

Q.4. O turismo é catalizador da valorização cultural do país. 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

Porquê? ______________________________________________________________ 

 

Q.5. A construção de unidades hoteleiras junto à costa expulsa a população dos seus 

locais de residência 

a) Concordo totalmente  1  

b) Concordo  2  

c) Indeciso  3  

d) Discordo  4  

e) Discordo completamente  5  

 


